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آله  احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا دمحم وعلى  
  :أما بعد وصحبه أمجعني

ع الفقهسنشرع حبول هللا وقوته  ت، وهو الربع األخري من أر ت : يف كتاب اجلنا اجلنا
ت واحلدود واألطعمة والقضاء والشهادات واإلقرار، وجل هذه األبواب تتعلق  والد

لقاضي، قال املصنف رمحه هللا   :لقضاء يعين تتعلق 
ت   كتاب اجلنا

ة وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض واصطالحا التعدي على مجع جناي
يعين التعدي على البدن بقتل فيوجب القتل أو قطع  البدن مبا يوجب قصاصا أو ماال

ومن قتل مسلما عمدا : تسمى الدية، قالأو يوجب ماال وهي الدية فيوجب القطع 
ر مبجرد قتله للمسلم عمدا ال يعين املقصود انه ليس بكاف عدوا فسق وأمره إىل هللا
وانه يدخل يف  إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتوبته مقبولة :يكفر وإمنا هو يفسق، قال

وأما ختليده يف } إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء{قوله تعاىل 
 جاءت وتدل النار خالدا خملدا فيها أبدا فاملقصود به يعين طول املكث أو النصوص اليت

على ان قاتل النفس خيلد يف النار حتمل على طول املكث أو حتمل على املستحل هلذه 
ذا االستحالل، قال )  وهي( : النفس أو املستحل إلزهاق الروح املعصومة فإنه يكفر 

 ينيع ) خيتص القود به دعم(  :الضرب األول القتل العمدأي اجلناية ثالثة أضرب 



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                                     كتاب اجلنايات
     

 
  ٤  

 

لع وال يف اخلطأ، ما هو العمد؟ مد وليس هناك قصاص يف شبه العمد القصاص خيتص 
هذا األول،  أي قصد اجلاين اجلناية)  بشرط القصد( والقود قتل القاتل مبن قتله 

روي ذلك عن  ) خطأ( الثالث )  عمد و شبه( الضرب الثاين )  و( : قال: والثاين
العمد أن يقصد القتل مبا : هوختصار الفرق بني الثالثة  عمر وعلي رضي هللا عنهما

عتداء يقتل يف الغالب، وأما شبه العمد فهو أن  لة قاتلة غالبا أو بضرب أو  يقتل غالبا 
يقصد اجلناية لكن مبا ال يقتل يف الغالب فيموت، وأما اخلطأ فهو أن ال يقصد قتله أصال 

مسلم فإذاً هو مل فيقتله كأن يقصد الصيد فيصيب آدمي أو يظنه كافر حريب فيظهر انه 
العمد أن يقصد من يعلمه ( القتل )  ـف( : يقصد اجلناية على هذا املسلم بعينه، قال

هذا تعريف القتل العمد، إذاً يقصد  ) آدميا معصوما فيقتله مبا يغلب على الظن موته به
ال وليس بشرط آلة فقد اجلناية ويعلم أنه معصوم ويستعمل يف قتله طريقة تقتله يف الغالب 

فال    :تكون آلة فقد تكون الطريقة تقتل يف الغالب كما لو خنقه بيده مثال، قال
قصاص إن مل يقصد قتله وال إن قصده مبا ال يقتل غالبا وللعمد تسع صور إحداها ما 

كسكني وشوكة ولو )  يف البدن( أي نفوذ )  مثل أن جيرحه مبا له مور( ذكره بقوله 
برة وحنوها إذا حصل فيه  هذه اآللة اليت جترح صغرية مثل اإلبرة لكن ولو كان بغرزة 

ذه الطريقة فهذا عمد،  يعين يعترب  ولو مل يداو جمروح قادر جرحهنفوذ وجرح ومات 
ا عمد،  ،عمد حىت لو تركه أن  الثانيةلو هو قصر يف املداواة لكن الطريقة اليت قتل 

هذه  كلت وسندان) جر كبري وحنوه أو بضربه حب( يقتله مبثقل كما أشار إليه بقوله 
ا تقتل يف الغالب فمات بذلك هذه  ،وهذه أمثلة ،آالت حرب ثقيلة أي آلة ثقيلة ضربه 

ملاذا؟ ألنه  فإن كان احلجر صغريا فليس بعمد ولو يف غري مقتل :من صور العمد، قال
وت فيه يعين لو ضربه حبجر صغري يف مكان مي إال إن كان يف مقتل ال يقتل يف الغالب

أو حال ضعف قوة من مرض أو غالبا، ضربه يف مكان خطري مثال يضربه على فؤاده، 



    ملربعالروض اشرح  
    
 

                               
abir.comwww.baj              

  
  
  
  
 

٥  

إذاً هذه احلالة الثانية إذاً نتكلم اآلن عن احلجر الصغري صغر أو كرب أو حر أو برد وحنوه 
ذا احلجر  حلجر الصغري ليس بعمد إال يف ثالثة صور الصورة األوىل أن يضربه  القتل 

ذا احلجر الصغري يف  مقتل والثاين أن يضربه يف حال الضعف كما لو ضربه وهو مريض 
الصغري فمات أو كان صغريا ال حيتمل احلجر الصغري أو كان كبريا يف السن طاعن أو كان 

حلجر الصغري ويكرر هذه الصورة الثالثة  أو يعيده بهيف شدة حر أو برد،  يعين يضربه 
حلجر الصغري حىت ميوت  )  أو يلقي عليه حائطا(  :قال فيصبح هذا قتل عمد،الضرب 

فيموت الثالثة أن يلقيه حبجر أسد أو حنوه أو )  يلقيه من شاهق أو( أو سقفا وحنومها 
مكتوفا حبضرته أو يف مضيق حبضرة حية أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقر من 

الرابعة ما أشار إليه بقوله ، إذاً يعرضه لشيء من هذا فهذا يعترب قتل عمد القواتل غالبا
ما فإن )  منهما ر أو ماء يغرقه وال ميكنه التخلص يف أو يلقيه(  لعجزه أو كثر

حببل أو غريه أو يسد فمه وأنفه أو )  خبنقه أو( قدر اخلامسة ما ذكرها بقوله  أمكنه
مثله يعين لو عصر اخلصية زمنا قصريا ال ميوت يف يعصر خصيتيه زمنا ميوت يف مثله 

 ،فهذا شبه عمد أما إذا كان زمنا طويال ميوت يف الغالب مع هذا العصر فهذا عمد
أو حيبسه ومينع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك ( السادسة أشار إليها بقوله 

يقول بشرط تعذر  بشرط تعذر الطلب عليه وإال فهدر)  يف مدة ميوت فيها غالبا
طعام فلو كان يستطيع هذا الرجل احملبوس أن يستغيث الطلب عليه هو حبسه ومنع عنه ال

لناس فيأيت الناس ويطلقوه فإن كان يستطيع ذلك فيصري هدر، وإن كان ال  مثال 
يستطيع وحبسه يف مكان منقطع ليس فيه أحد فيكون هذا قتل عمد أما إذا كان يستطيع 

عة ما أشار إليها الساب أن ينقذ نفسه فتأخر يف ذلك فيصري هو املتسبب هو املقصر،
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ذا السحر، يقتل غالبا)  أو يقتله بسحر( بقوله  الثامنة املذكورة يف  يسحره فيموت 
يعين ال يعلم أنه سم أما لو أعطاه  يعلم به ن سقاه مسا ال)  بسم(  يقتله ) أو( قوله 

أو خيلطه بطعام ويطعمه  سم وعلم أن هذا سم فشربه أو أكله فيكون هو القاتل لنفسه،
له أو بطعام أكله فيأكله جهال ومىت ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل مل 

لسحر وادعى وقال أ ال أعلم أن هذا السم قاتل فال يقبل هذا  يقبل لسم أو  إذا قتل 
شهدت عليه بينة مبا يوجب قتله  أو( التاسعة املشار إليها بقوله منه ويعترب قاتل عمد، 

لشيعين )  ، أو يشهدون عليه أنه زاين وهو يشهدون عليه أنه قاتل فيقتلهادة عليه، قتله 
ذه الشهادة املكذوبة، قال من ز أو ردة  :حمصن فريجم فيموت فيكون هم الذين قتلوه 

يعين شهدوا عليه بز وكان حمصن طبعا حىت يرجع أما لو كان غري  تقبل معها التوبة ال
لردة توجب قتله؟ اجلواب يف ر حمصن فسيجلد، أو شهدوا عليه ب دة فهل الشهادة عليه 

م إذا شهدوا عليه أنه ارتد فما احلكم؟ احلكم انه يستتاب فإذا أستتيب  األصل ال، أل
 تقبل معها التوبة من ز أو ردة ال :جيب عليه أن يتوب حىت ال يقتل، قال املصنف

انه سب هللا ورسوله أو استهزئ يعين إذا شهدوا عليه اكتبوا عندها كمن سب هللا ورسوله 
 وبرسوله أو استخف برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فهذه ال تقبل معها توبة، فإذا شهدوا عليه بذلك 

أو شهدوا عليه أنه  أو قتل عمد سيقام عليه احلد، حد الردة ويقتل، ويكونوا هم السبب،
ن قاتل فشهدوا أن فالن هو قتل فالن عمدا يعين معناه انه فيه مقتول فيبحث عهو 

ذا  )  وقالوا عمد قتله( أي الشهود بعد قتله )  مث رجعوا(  الذي قتله عمدا، فيقاد 
م توصلوا إىل قتله مبا يقتل غالبا )  وحنو ذلك( كله  اآلن نشرع مبسألة جديدة، أل

وخيتص  :من هؤالء مثال بقتل فمن الذي يقتل، قال اآلن نتكلم عن من تسبب
نه ظلملقص بينة وحاكم ف ،ظلمأنه أي  مث ويل عامل بذلك ،"١"اص مباشر للقتل عامل 

الثالث، انتبهوا اآلن شهدوا على واحد أنه قاتل عمد أو سب هللا هذا  علموا ذلك
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م كاذبني،  لقتل فالشهود كاذبني، والذي نفذ القصاص يعلم أ ورسوله فحكم عليه 
م كاذبني،  وويل الدم يعين ويل املقتول األول الذي ال نعرف لنفرض، والقاضي يعلم أ

م كاذبني،  نه هو القاتل نسميه ويل الدم يعلم أ قاتله والذي شهد على هذا املظلوم 
م   شر القتل ونفذ احلكم يعين قص يعلم  لتدرج اآلن فلو كان الذي  فسنمشي 

شر القصاص   كاذبني وأن هذا مقتول ظلما فإذاً هو الذي يقتص منه، أما لو كان الذي 
ال يدري، وويل الدم الذي طالب يعلم أن هذا ليس بقاتل وتواطأ مثال مع الشهود فيصري 

شر القصاص ال يعلم فيصري ويل الدم، وإذا كان ويل الدم ال يعلم  ويل الدم لو كان الذي 
والشهود فقط هم الذين يعلمون فيصري الشهود، احلاكم هو الذي يعلم مع الشهود 

وشبه العمد أن يقصد (  :، قالفالقاضي والشهود هم الذين يقتص منهم هذا معناه
ا كمن ضربه يف غري مقتل بسوط أو عصا صغرية )  جناية ال تقتل غالبا ومل جيرحه 

أو بصغري  يف ماء قليل أو صاح بعاقل اغتفلهبيده أو ألقاه )  لكزه وحنوه أو( وحنوها 
أن [وشبه العمد : قال: شبه العمد بني معكوفتنيضعوا تعريف  على سطح فسقط فمات

ألنه ميكن أن يقصد اجلناية وال  "]ج" ا ومل جيرحه" ب"ال تقتل غالبا " أ"يقصد جناية 
تقتل غالبا لكن تكون من نوع اجلراحة يعين فيها جرح مثل لو استخدم اإلبرة لكن لو 

ا هلذا ملا قال استخدم جارحا مبا له مور فهذا يعترب عمد وليس شبه عمد و  ومل جيرحه 
كمن ضربه يف غري مقتل بسوط أو عصا : احرتاز عن القتل مبا له مور، مثل لذلك قال

أو صاح بعاقل  ال يغرق يف ماء قليلبيده أو ألقاه )  وحنوه لكزه أو( وحنوها )  صغرية
هذا  اخلطأ( قتل ) و (  أو بصغري على سطح فسقط فمات ،فمات من الفجأة اغتفله

)  غرضا أو( يرمي )  مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو" أ"فعله له أن يفعل ماثالث ال
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مل ( معصوما " ب")  فيصيب آدميا( مباح الدم كحريب وزان حمصن )  شخصا( يرمي 
 إذاً اخلطأ نوعان قتل اخلطأ أن يفعل ما جيوز له فعله لقتل فيقتله "ج")  يقصده

ما مسعتم، لكن خالصة الكالم أن اخلطأ فيصيب معصوم وال يقصده ومثل لذلك ك
ينقسم إىل قسمني خطأ يف القصد، وخطأ يف الفعل، خطأ القصد له صور، من صوره أن 

نون يعين أربع يرمي ما يظنه صيدا ، أو يقتل من يظنه حربيا أو عمد الصيب أو عمد ا
فرماه  أن يرمي من يظنه صيدا أو من يظنه حربيا هذا خطأ يف القصد ظنه صيد: صور

وإذا به آدمي معصوم أو ظنه حريب فإذا به آدمي معصوم، وعمد الصيب لو كان الصيب 
نون يعترب خطأ من  الذي هو دون التكليف، دون البلوغ تعمد فهذا يعترب خطأ، وعمد ا

خطأ الفعل وهو أن يرمي صيدا فيصيب معصوم معناه اخلطأ يف فعله : خطأ القصد، الثاين
إذاً خطأ القصد أن يتعمد . الصيد وإمنا جتاوز الصيد إىل إنسان معصومسهمه مل يتجه إىل 

هذا الشيء لكن يكون قد أخطأ يف فهم هذا الشيء ظنه صيد أو ظنه حريب وأما يف 
خطأ الفعل فإنه مل خيطأ يف قصده فهو قصد شيئا صحيحا لكن الفعل هو الذي حصل 

لقتل )  مل يقصده(  :وز قتله، قالفيه اخلطأ فانصرف إىل ما ال جيوز قتله أو من ال جي
فيقتله وكذا لو أراد قطع حلم أو غريه مما له فعله فسقطت منه السكني على إنسان 

نون( كذا )  و( فقتله  قصد هلما كاملكلف املخطئ  ألنه ال ) عمد الصيب وا
فالكفارة يف ذلك يف مال القاتل والدية على عاقلته كما سيأيت ويصدق إن قال كنت 

قتل اخلطأ سيكون فيه الكفارة يف إذاً انتبهوا اآلن ذلك  يوم قتلته صغريا أو جمنو وأمكن
مال القاتل وسيأيت بيان الكفارة وفيه الدية لكن تكون على العاقلة وسيأيت بيان من هم 

من الذكور، يقول لو قال  العاقلة، العصبة من الذكور، عصبة النسب أو عصبة الوالء 
قتلته أو كنت جمنو نقبل ذلك بشرط إذا كان هذا ممكن يعين قال كنت كنت صغريا يوم 

غري مكلف فإذا أمكن نعم، كيف أمكن؟ عمره اآلن عشرين سنة وهذا احلادث حدث 



    ملربعالروض اشرح  
    
 

                               
abir.comwww.baj              

  
  
  
  
 

٩  

سنة ممكن يكون مكلف وغري مكلف فيقبل ذلك، أو ١٢قبل مثان سنوات يعين عمره 
ومن قتل بصف كفار من  :قال كنت جمنو وكان هذا ممكن منه يعين يتصور ذلك، قال

علينا إن مل نرمهم ومل  أو رمى كفارا ترتسوا مبسلم وخيف ظنه حربيا فبان مسلما
يف هاتني الصورتني الكفارة فقط يعين ما فيه دية إذا  يقصده فقتله فعليه الكفارة فقط

قتل مسلما بصف الكفار يظنه حريب فظهر مسلما أو رمى كفار والكفار ترتسوا مبسلم 
فإن كان { لقوله تعاىل الكفار فأصاب املسلم ومل يقصد املسلم فعليه الكفارة فقط فرمى 

  . ومل يذكر الدية }نة من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤم
  فصل

إن صلح فعل كل واحد )  الواحد( الشخص )  ـب (أي اثنان فأكثر )  تقتل اجلماعة( 
ذه الشروط سيذكر اآلن شرطني لقتله فلو أن مجاعة قتلوا واحد " أ"إن صلح فعل  :يعين 

ذا الواحد لكن بشروط إذا صلح فعل كل واحد لقتله يعين كل واحد  تقتل هذه اجلماعة 
إلمجاع الصحابة روى سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب  :ضربه ضربة قاتلة قال

تهم به مجيعا قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجال وقال لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتل
معناه لو قتله مجاعة لكن كل واحد  فإن مل يصلح فعل كل واحد للقتل فال قصاص

ت فإذاً هو ال يصلح كل واحد منهم فعله ال يصلح  ضربه ضربة فهو مات مبجموعة ضر
للقتل ال يكفي يف القتل فإذاً ال قصاص، ما رأيكم لو تواطئوا واتفقوا لكي نضيع 

ربه ضربة فيموت من جمموعها فإن تواطئوا كان القصاص عليهم القصاص إذاً كل واحد يض
إذاً إذا قتل مجاعة . فإذا تواطئوا عليه فإنه يقتص منهم" ب" عليه يتواطئوامل  ما :وهلذا قال

لقصاص أو الدية، فإن رغب يف الدية وهم  واحدا فلويل الدم هذا الواحد له أن يطالب 
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ت حبسب اجلماعة يعين بعدد القاتل أم بعدد املقتول؟  مجاعة فيأخذ دية واحدة أم د
خذ دية واحدة، وإن أراد القصاص فسيقتل واحد من  بعدد املقتول فاملقتول واحد إذاً 

( لعفو عن القاتلني )  وإن سقط القود(  :السبعة القتلة أم يقتلهم مجيعا؟ مجيعا، قال
وإن  دية كما لو قتلوه خطأألن القتل واحد فال يلزم به أكثر من )  أدوا دية واحدة

يعين يف القصاص والدية، واحد جرحه جرحا  جرح واحد جرحا وآخر مائة فهما سواء
قاتلة والثاين مائة أو نقول واحد جرحه جرح غري قاتل، والثاين مائة لكن تواطئوا فنقول مها 

قاتلة لو كان واحد ضربه الضربة ال: سواء فال ننظر من أكثر ضر ومن أقل، صورة أخرى
والثاين ضربه بعد أن أصبح يف عداد املوتى يعين يف حكم املقتول فهل الثاين قاتل أم ال؟ 

أو  يعين أخرج أمعائه وإن قطع واحد حشوته :سيقول ال الثاين ال يكون قاتال فقال
ألنه بعدما أخرج أمعائه انتهى يعترب   ودجيه مث ذحبه آخر فالقاتل األول ويعزر الثاين

نتقل إىل مسائل أخرى وهي مسائل اإلكراه، لو أكره أحد أحدا على القتل ميت، اآلن ا
فمن القاتل من الذي يقتص منه، املكرِه أم املُكَره؟ سيأيت تفصيله، سيكون عند جمموعة 
مر غري مكلف  مر مكلف وأحيا  مر وأحيا  صور مخسة صور أحيا يكره أحيا 

مكافئه ( معني )  على قتل ومن أكره مكلفا( : ىلوهكذا سيختلف حبسب، الصورة األو 
حلر، أو يف اإلسالم مسلم مبسلم ألن عدم املكافأة : يعين مكافئ له يف احلرية فقتله احلر 

ا إذا مل يكن هناك مكافأة يعين لو كان القاتل أعلى من املقتول يف الدين مسلم  سيأيت بيا
هذا املقصود لكن لو العكس الكافر قتل  على كافر أو يف احلرية حر قتل عبد فال يقتص

)  القتلفاملسلم يقتص، العبد قتل احلر يقتص، يقول أكره مكلفا على قتل مكافئا فقتله 
 على االثنني املكرِه واملكَره)  عليهما( إن عفا )  أو الدية( أي القود إن مل يعف وليه 

ل غريه واملكره تسبب القاتل قصد استبقاء نفسه بقتن أي على القاتل ومن أكرهه أل
يعترب إكراه  إىل القتل مبا يفضي إليه غالبا وقول قادر اقتل نفسك وإال قتلتك إكراه
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 أمر وإن(  :فإذا قتل نفسه إذاً هو مكره فهو مات لكن املكره يقتص منه، الصورة الثانية
أمر اآلن الحظوا هذه املسألة ما فيها إكراه بل فيها  ) لقتل غري املكلف( مكلف ) 

والقاتل ملاذا مل  مركصغري أو جمنون فالقصاص على اآلصدر من مكلف إىل غري مكلف 
ميكن إجياب القصاص عليه فوجب على  ألن املأمور آلة له ال نقتله؟ ألنه غري مكلف 

لكن الحظوا اآلن حنن اقتصينا من املباشر أم من املتسبب؟ من املتسبب،   املتسبب به
تصينا من املتسبب؟ لن املباشر تعذر القصاص منه لعدم التكليف، ملاذا تركنا املباشر واق

لقتل )  أو( : املسألة الثالثة أي حترمي القتل كمن )  مكلفا جيهل حترميه( أمر مكلف 
ملاذا هنا مل  مر فالقصاص على اآلمر ملا تقدم بغري بالد اإلسالم ولو عبدا لآل نشأ

هذه الصورة  ) به أو أمر( حترمي هذا القتل  نقتص من املكلف املباشر؟ يقول ألنه جيهل
لقتل  الرابعة ن مل يعرف  أي يف القتل)  السلطان ظلما من ال يعرف ظلمه فيه( أي 

اآلن عند صورتني كلها أوامر أو الثالثة صور  املأمور أن املقتول مل يستحق القتل
ويف الرابعة السلطان هو أمر مكلف جيهل  ٣أمر غري مكلف ويف  ٢األخرية أوامر، يف رقم 

 فالقود( املأمور )  فقتل(  :الذي أمر من ال يعرف حترمي القتل هنا يف هذه الصورة، قال
لقتل  أي السلطان)  على اآلمر( إن عفا عنه )  أو الدية( إن مل يعف مستحقه ) 

فهو اآلن أطاعه يف دون املباشر ألنه معذور لوجوب طاعة اإلمام يف غري املعصية 
صية أم غري معصية؟ يف الظاهر إنه يف غري معصية فال يعلم أن السلطان ظامل يف هذا مع

حلق :، قالفظن أنه مستحق للقتل املوطأ مر إال  الصورة  والظاهر أن اإلمام ال 
عاملا ( حال كونه )  املكلف(  همن السلطان أو غري )  وإن قتل املأمور(  :اخلامسة

ان أو مكلف آخر  أمر مكلفا وهي الصورة الرابعة والثالثة اليت إذاً أمر السلط بتحرمي القتل
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مرت اآلن أمر السلطان رجال جيهل حترمي القتل فقتل فنضمن اآلمر ألنه جهل، السلطان 
أمر مكلفا يعلم حترمي القتل يعين يف هذه الصورة يعلم أن ال يستحق القتل فنفذ فيصري 

لقوله  الدية ملباشرته القتل مع عدم العذرلقود أو )  فالضمان عليه: املباشر، قال
هذا احلديث يف مصنف ابن أيب شيبة لكن لفظ   طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ملسو هيلع هللا ىلص ال

البخاري ومسلم ال طاعة يف معصية هللا عز وجل يعين ال طاعة ألحد يف معصية هللا عز 
ين ال ضمان عليه بقصاص وال دية يع لقتل فال ضمان عليه)  دون اآلمر(  :وجل، قال

انتهت املسألة، شرع  لكن يؤدب مبا يراه اإلمام من ضرب أو حبس :لكنه تعذير، قال
اآلن يف مسألة جديدة وهي لو أن مكلفا أعطى لطفل صغري غري مكلف أعطاه سالح 

ذا السالح فهل يلزم الدافع له املكلف الذي لقتل فقتل هذا الصغري غريه  مره   ومل 
ل يلزمه القصاص أو يلزمه شيء؟ قالوا ال ملاذا؟ ألنه مل هفالصغري السالح هلذا أعطى 

مره به فقتل مل يلزم الدافع شيء :مر، قال  ومن دفع إىل غري مكلف آلة قتل ومل 
( أي يف القتل )  وإن اشرتك فيه(  :انتبهوا للمسألتني اليت ستأيت بينهم فرق دقيق، األوىل

 للمقتول)  ألبوة :مثل لذلك قال منفردا( لو كان )  لقود على أحدمهاجيب ا اثنان ال
يقول إذا اشرتك اثنان أحدمها أب : إذاً ثالثة أمثلة من إسالم أو حرية) أو غريمها ( 

واملقتول ابن، أو أحدها مسلم واملقتول كافر، أو أحدمها حر واملقتول عبد، هذه األمثلة 
حدمها لو انفرد فلو انفرد األب بقتل ابنه ال يقتل به، صدق على أنه ال جيب القود على أ

لو انفرد املسلم بقتل كافر ال يقتل مسلم بكافر، لو انفرد احلر بقتل عبد ال يقتل احلر 
لعبد، لو اشرتكا األب واحلر واملسلم، يف هذه احلالة لو اشرتكا ماذا نفعل؟ قلنا هؤالء 

 يقتل معهم؟ سيأيت انه سيقول سيكون القود على شاركهم يقتل أم الالثالثة مل يقتلوا، من 
الشريك يعين من شارك األب يف قتل االبن األب ال يقتل لكن شريكه يقتل، من شارك 

املسلم يف قتل الكافر وكان املشارك كافر حىت يقتص به فسيقتص منه، أو شارك عبد حرا 
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أو حر ورقيق  ،"أ"ولدهكما لو اشرتك أب وأجنيب يف قتل  :يف قتل عبد يقتل بعبد، قال
لألب )  فالقود على الشريك(  "ج"أو مسلم وكافر يف قتل كافر، "ب"يف قتل رقيق 

يف قتل ولده وعلى شريك احلر واملسلم ألنه شارك يف القتل العمد العدوان وإمنا امتنع 
م ال ليس لقصور لقصور يف السبب  القصاص عن األب واحلر واملسلم ملعىن خيتص 

فسه يف سبب القتل وإمنا ملعىن خيص هذا الشخص وهو األب واملسلم واحلر، يف السبب ن
خبالف ما لو اشرتك خاطئ وعامد أو مكلف وغريه  :انتقل اآلن إىل الصورة الثانية، قال

يعين اثنان اشرتكا يف قتل واحد وأحد االثنني متعمد القتل والثاين  أو ويل قصاص وأجنيب
اخلطأ فيه القود؟ اجلواب ال، والعمد فيه القود يعين القتل  قتله خطأ، الحظوا اآلن هل قتل

نفسه اشرتك فيه، القتل نفسه يتجزأ جزء منه فيه القود وجزء منه ما فيه القود إذاً ال 
أو ويل  ،"ب" أو مكلف وغريه ،"أ" ما لو اشرتك خاطئ وعامد :قصاص يف هذا، قال

 ليس له أن يقتل فقتل ويل فويل القصاص له أن يقتل واألجنيب "ج" قصاص وأجنيب
القصاص ليس فيه، هل تفهمون من هو ويل القصاص؟ اآلن هذا شخص قاتل فجاء من 
ين ال عالقة له هذا الذي ال عالقة له  له احلق يف القصاص ينفذ القصاص وجاء واحد 

لقتل يقتص منه لكن ويل الدم إذا اقتص منه له ذلك قال  أو مكلف وسبع :لو انفرد 
اكتبوا " هـ" أو مقتول يف قتل نفسهكلف لو قتل يقتص والسبع لو قتل ال يقتص، امل" د"

( ويل القصاص )  فإن عدل( فال قصاص  :عندها كمن شارك غريه يف قتل نفسه، قال
كالشريك يف إتالف )  لزمه نصف الدية( من شريك األب وحنوه )  إىل طلب املال

ختصار قلنا شريك األب، . قنا إن كان مال وعلى شريك قن نصف قيمة املقتول إذاً 
م تنازلوا عن القصاص  األب ال يقتل وشريكه قلنا يقتل فالقود على الشريك، هب أ
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مسلم وكافر اشرتكا : نكرر. وقالوا نريد الدية فكم يدفع شريك األب؟ يدفع نصف الدية
عليه يف قتل كافر  فإن طلبوا القصاص، القصاص يقع على الكافر واملسلم ال يقع 

القصاص، وإن طلبوا الدية فالدية تكون بينهما كذلك األب وغري أب قتال االبن فصحيح 
ال قصاص على األب القصاص على الثاين إذا طلب القصاص وإن مل يطلب القصاص 

  .ديةنصف الطلبت الدية فسيدفع الثاين 
  ب شروط وجوب القصاص

)  فلو قتل مسلم( ن مهدر الدم يكو  ن ال)  عصمة املقتول( أحدها )  وهي أربعة( 
أو زانيا حمصنا ولو قبل )  حربيا أو مرتدا( أو غريه )  ذمي( قتل )  أو( حربيا أو حنوه 

األول أن يكون املقتول  ولو أنه مثله)  مل يضمنه بقصاص وال دية( ثبوته عند حاكم 
صاص، أو معصوم الدم، قال فلو قتل مسلم حربيا فال قصاص، أو قتل ذمي حربيا فال ق

قتل مرتدا فال قصاص، ملاذا؟ ألن املقتول ليس مبعصوم الدم فاحلريب ليس مبعصوم الدم، 
واملرتد غري معصوم الدم، والزاين احملصن غري معصوم الدم، قال ولو قبل ثبوته عند احلاكم 

وهو الزاين احملصن مل يثبت عند احلاكم لكنه زاين حمصن قال مل يضمنه فإذا ثبت بعد ذلك 
ه زاين حمصن إذاً ال يضمن، قال ولو أنه مثله يعين لو أن مرتد قتل مرتد هذا املعىن، أن

سننتقل اآلن إىل : فقتل غري معصوم الدم ال يضمن، إذاً األول عصمة املقتول، الثاين
املقتول معصوم الدم، والقاتل البد : القاتل فالبد أن يكون القاتل مكلفا، انتبهوا للشروط

لغ عاقل، الشرط الثالثأن يكون مكلفا  الثنني، فالبد من وجود املكافأة : يعين  يتعلق 
إلسالم فاإلسالم هو األعلى فلو قتل األعلى  بني القاتل واملقتول، املكافأة يف الدين 

لكافر، واحلرية مع الرق  األدىن يف الدين يعين مسلم قتل غري مسلم فال يقتص من املسلم 
ألدىن،  فاحلرية األعلى فلو كان القاتل حرا واملقتول عبد فإذاً ال مكافأة فال نقتل األعلى 
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ألعلى، الشرط الرابع عدم الوالدة، أن ال يكون القاتل والد للمقتول : لكن نقتل األدىن 
ن يكون )  الثاين التكليف( الشرط  :يعين ال يكون أب وال أم وال جد وال جدة، قال

لغا عاقال ألن القصاص قصاص على صغري وال ( جيب )  فال( عقوبة مغلظة  القاتل 
بني املقتول )  الثالث املكافأة( الشرط  .أو معتوه ألنه ليس هلم قصد صحيح)  جمنون

ن ال)  يف الدين واحلرية والرق( القاتل )  ن يساويه( وقاتله حال جنايته   يعين 
سالم أو حرية أو ملك  ( حر أو عبد )  سلمفال يقتل م( يفضل القاتل املقتول 

كتايب أو جموسي ذمي أو معاهد لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال يقتل مسلم بكافر رواه  ) بكافر
أن ال  السنةحلديث أمحد عن علي من )  حر بعبد( يقتل )  وال( البخاري وأبو داود 

انتبهوا هذه يقتل حر بعبد  يقتل حر بعبد وروى الدارقطين عن ابن عباس يرفعه ال
ملبعض فهل نقول ال يقتل احلر : ئل جديدةمسا لعبد، هل يقتل احلر  قلنا احلر ال يقتل 

يعين من فيه رق  يقتل حر مببعض وكذا ال :لعبد أو نقول ال يقتل احلر مبن فيه رق، قال
ن قتل كافر )  وعكسه( وال مكاتب بقنه ألنه مالك لرقبته  ال يساوي احلر الكامل،

لقن)  يقتل( ض حرا مسلما أو قن أو مبع وإن اختلفت  "١"القاتل ويقتل القن 
ألنثى واألنثى ( لدميم والشريف بضده  قيمتهما كما يؤخذ اجلميل ويقتل الذكر 

إذاً الحظوا حنن قلنا الكافر واملسلم والرق واحلرية نعم أما الذكورة واألنوثة "٢") لذكر
ا يعين ال  فال، فالذكر يساوي األنثى يعين لو قتل الذكر أنثى، رجل قتل امرأة يقتل 

نلتفت ملسألة الذكورة واألنوثة وال نلتفت ملسألة الصغر والكرب، رجل كبري قتل طفل صغري 
فالعربة البد أن يكون كالمها مسلم، كالمها حر أو كالمها عبد ممكن، قال ويقتل القن 

وكتبنا { موم قوله تعاىل لع "٣"واملكلف بغري املكلف :لقن وإن اختلفت قيمتهما، قال
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لنفس  ن ال يكون املقتول )  الرابع عدم الوالدة( الشرط  .}عليهم فيها أن النفس 
لولد ( ولدا للقاتل وإن سفل وال لبنته وإن سفلت  فال يقتل أحد األبوين وإن عال 

عند  يث مشهورلقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال يقتل والد بولده قال ابن عبد الرب هو حد)  وإن سفل
حلجاز والعراق مستفيض عندهم ه يقتل  أهل العلم  لعكس، لو قتل الولد أ هل نقتل 

ألعلى نعم يقتل به، قال أي من األبوين )  ويقتل الولد بكل منهما(  :به أم ال؟ األدىن 
لنص} كتب عليكم القصاص { وإن علوا لعموم قوله تعاىل   وخص منه ما تقدم 

ألة مهمة ما هي؟ املقتول، من الذي يتوىل الدم، يطالب بدمه؟ أولياؤه وهم انتهى اآلن مس
الورثة هم أولياء الدم وهم الذين يطالبون، أال ميكن أن يرث القاتل املقتول يعين واحد قتل 
ين ممكن القاتل قتل أخاه واألخ له ابن فال  أخاه فهو من الورثة ممكن هذا وممكن شيء 

الذي يرث وليس القاتل فليس بوارث فهنا ميكن أن يقتص االبن من  يرثه أخاه بل ابنه هو
القاتل لكن هب أنه بعد أن قتله مات االبن فمن الذي يرث االبن يف هذه الصورة؟ العم 

لضرورة أن يكون هو الوارث  وهو القاتل فإذاً أصبح القاتل وار للمقتول وطبعا ليس 
يكون أحد الورثة، فهمتم املسألة، إذا حصل مثل الوحيد فإما أن يكون الوارث الوحيد أو 

 :هذا إنه أصبح القاتل وار صار هو من األولياء فعند ذلك يسقط القصاص وهلذا قال
فأحيا ال يكون الوارث هو نفس القاتل الوارث ولد القاتل فإذا ومىت ورث قاتل أو ولده 

ند ذلك ال قصاص ألننا لو حصل أن القاتل أصبح هو وارث أو ولد القاتل هو الوارث فع
ولياء الدم فأولياء الدم واحد فيهم لو أسقط القصاص سقط  ربطنا وقلنا القصاص مربوط 

وانتقلوا إىل الدية إذاً نفهم من هذا أنه يف هذه احلالة سيسقط القصاص لكن الدية ال 
ب  بعض دمه فال قود ومىت ورث قاتل أو ولده: تسقط، قال ولو ورث كل دمه فمن 

مث ماتت فورثها ورثت أخاها املقتول  فلو قتل أخا زوجته فورثته :أوىل، مثاهلا، قال
كأن أحد أولياء الدم أسقط  أو ولده فال قصاص ألنه ال يتبعض يعين زوجهاالقاتل 
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القصاص فتبقى الدية، وطبعا كونه فر من القصاص يف الدنيا ال يعين أنه سلم من عقوبة 
اآلن هو وارث للدم فهو طبعا يسقط القصاص عن نفسه القصاص ال يتبعض ف. اآلخرة

  . ال يريد القصاص لنفسه فال ميكن أن نقتل بعضه ونبقي البعض
  ب استيفاء القصاص

وهو فعل جمين عليه أو فعل وليه جبان مثل فعله أو  :ما هو تعريف االستيفاء؟ قال
ين ع شبهه جلاين أو يفعل ويل ا ين عليه  ين عليه إذاً أن يفعل ا ليه، فهل من املمكن ا

ين عليه يستطيع  يفعل؟ نعم لو كان يف غري إزهاق الروح يعين واحد قطع إصبع واحد فا
(  :أن يقطع إصبعه بنفسه أو إذا أزهق روحه أن أولياء الدم هم الذين يستوفون، قال

 ء الدمهم أوليا ثالثة شروط أحدها كون مستحقه( الستيفاء القصاص أي )  يشرتط له
لغا عاقال)  مكلفا لو أن رجال قتل رجل آخر وهذا اآلخر ورثته كبار وطالبوا  أي 

لقصاص فلهم ذلك، ورثته صغار غري مكلفني إذاً ينتظر حىت يبلغوا، ورثته بعضهم كبار 
وبعضهم صغار فهل ينفرد الكبار بطلب القصاص؟ اجلواب ال ينتظر حىت يبلغ الصغار مث 

لقصاص  فإن  (  :أو يسقطوه إذاً هذا األول، اآلن سيفرع على هذه الشروط، قاليطالبوا 
هلما أب وال )  يستوفه صبيا أو جمنو مل( مستحق القصاص أو بعض مستحقه )  كان

 :يعين ما فيه أحد ينوب عنهما يف استيفاء القصاص ولكن ينتظر، قال وصي وال حاكم
ستيفاء ألن القصاص ثبت ملا فيه من التشفي واالنتقام  وال حيصل ذلك ملستحقه 

: ماذا نفعل لو أن املستحق صيب أو جمنون أو فيهم صيب أو جمنون فماذا نفعل؟ قال غريه
( مع جنونه إىل ) إىل البلوغ و ( مع صغر مستحقه  إذاً حنبس اجلاين) وحبس اجلاين ( 
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نون ميكن ال )اإلفاقة  نون ويبلغ الصغري، وا  : يفيق أصال، قالإذاً حنبسه حىت يفيق ا
ألن معاوية حبس هدبة بن خشرم يف قصاص حىت بلغ ابن القتيل وكان ذلك يف عصر 

نون يعين فقراء وحيتاجون النفقة  الصحابة ومل ينكر وإن احتاج لنفقة أي الصغري وا
خذ الدية  وليس هناك من ينفق عليهما فلماذا ال نعفو عن القصاص ونلجأ للدية و

نون فنعم وننفق عليهما ه ذا املعىن فهل نفعل ذلك أم ال نفعل؟ املصنف سيقول أما مع ا
نون ال يعلم فقد يطول  وأما مع الصغري فال، ملاذا؟ ألن الصغري له حد سيبلغ فيه أما ا

املسئول عن  فلويل جمنون فقط العفو إىل الدية :األمر وقد يبقى إىل آخر حياته وهلذا قال
ن نون، ويل ا ون له فقط العفو إىل الدية، أما ويل الصغري ليس له العفو إىل الدية هذا ا

الشرط الثاين اتفاق األولياء املشرتكني  ( :بل ينتظر حىت يبلغ الصغري مث يطالب، قال
إذاً الحظوا الشرط األول والثاين كله يف األولياء، على استيفائه ( أي يف القصاص ) فيه 

على طلب القصاص لكن لو   فني، والشرط الثاين أن يتفقواالبد أن يكون أولياء الدم مكل
كانوا عشرة تسعة طلبوا القصاص والعاشر قال ال بل أريد الدية فننزل إىل الدية هذا 

لقصاص )وليس لبعضهم أن ينفرد به : معناه، قال ألنه يكون مستوفيا حلق غريه  أي 
الدية والثاين يريد القصاص فلو  ملا يكون هو واحد مثال يريد بغري إذنه وال والية عليه

أي  من الشركاء فيه)  وإن كان من بقي(  :أمضينا القصاص فوتنا على األول الدية، قال
يعين البد أن يتفقوا الورثة عشرة مخسة موجودون  غائبا أو صغريا أو جمنو( يف الدم 

)  القدوم انتظر :ومخسة غري موجودون فننتظر غري املوجودين حىت حيضروا وهلذا قال
قام وارثه  من أولياء الدم للمجنون ومن مات)  والعقل( للصغري )  والبلوغ( للغائب 

لدية والقصاص، املقتول أولياء ورثته عشرة فقبل أن يقتصوا أو يطلبوا  مقامه يف املطالبة 
 الدية أحدهم مات وله ورثة فالورثة يقومون مقامه إما أن يطالبوا أو ال، انتبهوا للمسألة

لقصاص وإن انفرد به :القادمة، قال يعين جاء واحد فيهم  بعضهم عزر فقط يعين 
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ذه الطريقة فوت على اآلخرين الدية،  وسكت قال شكل إخواين يساحموا فأقتص أ و
دعو ولشريك يف تركة جان حقه من الدية  :فال تفوت الدية، انتبهوا ملا سيأيت، قال

خوة فلما مات، انتبهوا إىل اآلن مل يسقطوا القصاص، فلما نقول هؤالء مخسة إ: منثل مبثال
مات سئلوا تريدون الدية أم القصاص فاستعجل أحدهم واقتص منه قبل أن يطالب 
 :اجلميع فاألربعة الباقون قالوا حنن نريد الدية فاآلن فوت الدية علينا فماذا نفعل؟ قال

اين إذاً األربعة يذهبون إىل أولياء يعين من وارث اجل ولشريك يف تركة جان حقه من الدية
القاتل الذي صار مقتوال ويقولون حنن نريد الدية، فما الذي سيحصل؟ هم سيأخذون 
الدية مث هؤالء الورثة يعودون على هذا القاتل ويغرمونه، اآلن القاتل األول قتل املقتول 

 فاقتص من قاتل األول، واملقتول األول ترك مخسة أبناء تسرع اخلامس فيهم وهو الصغري
أبيه، فصار عند القاتل الثاين وهو االبن الصغري وعند املقتول الثاين وهو القاتل األول، 
فقال اإلخوة األربعة للقاتل الثاين وهو أخيهم الصغري يريدون الدية فيذهبون إىل ورثة قاتل 

دفعوا يرجعون على هذا أبيهم يعين ورثة القاتل األول ويطلبون منهم بقية الدية، والورثة إذا 
ولشريك يف تركة جان حقه من  :الصغري وهو مكلف االبن اخلامس ويسرتدون شيئا، قال

على ، وهم ورثة القاتل األول، ويرجع وارث جاناكتبوا عندها من وارث جان  الدية
أي مبا زاد على ما يستحقه، انتبهوا  مبا فوق حقه، وهو يف املثال األخ اخلامس، مقتص
هم يذكرون مثال ولكن على غري هؤالء اخلمسة، هم يقولون لو كانوا مثال اثنني  :للمثال

فقط فواحد هو الذي قتل فالثاين ذهب واخذ نصف الدية، أعطوه نصف الدية مث 
يرجعون على األول ويقولون له أعطنا نصف دية أبينا، فال فرق، لكن الفرق لو كان 

 احلاشية مثل هلا وقال فلو كان اجلاين أقل دية القاتل األول امرأة وقتلت رجال، وعندكم يف
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من قاتله كامرأة قتلت رجال، انتبهوا هنا املسألة، امرأة قتلت رجال والرجل له ابنان 
فاستعجل األول من االبنني وقتل املرأة، والثاين طلب من أولياء املرأة من ورثة املرأة الدية 

ول الذي قتل املرأة ويطلبون نصف دية فأخذ نصف الدية، ورثة املرأة يرجعون على األ
أمهم فإذاً صار هناك فرق، الذي أعطوه لالبن األول نصف دية رجل والذي أخذوه 

اآلن بعد سقوط القود لو أن  وإن عفا بعضهم سقط القود: نصف دية امرأة، قال
أحدهم قتل سيقتل به، فلما قلنا اخلامس قتل هذا قبل سقوط القود أما بعد سقوط القود 

إىل )  االستيفاء أن يتعدى اجلاين( يف ) الثالث أن يؤمن ( الشرط  :فيقتص منه، قال
إذاً قلنا الشروط الشرط األول أن يكون أولياء } فال يسرف يف القتل { لقوله تعاىل  غريه

الدم مكلفني، والثاين أن جيمعوا وال خيتلفوا، الثالث أن ال يكون يف االستيفاء تعد إىل غري 
ثل احلامل فال نقتص منها ونقتل جنينها فهذا فيه تعدي للغري وسيمثل لذلك اجلاين م

فحملت مل  حائل( امرأة حامل أو امرأة )  على( فإذا وجب القصاص : حلامل، قال
ألن قتل احلامل يتعدى إىل اجلنني وقتلها قبل أن )  تقتل حىت تضع الولد وتسقيه اللبأ

إن وجد من ( بعد سقيه اللبأ )  مث( يعيش إال به  تسقيه اللبأ يضره ألنه يف الغالب ال
)  وإال( أعطي الولد ملن يرضعه وقتلت ألن غريها يقوم مقامها يف إرضاعه ) يرضيه 

حلولني لقوله ملسو هيلع هللا ىلص إذا قتلت امرأة عمدا مل )  تركت حىت تفطمه( يوجد من يرضعه 
تكفل ولدها وإذا زنت مل ترجم تقتل حىت تضع ما يف بطنها إن كانت حامال وحىت 

انتبهوا هذا  يف بطنها إن كانت حامال وحىت تكفل ولدها رواه ابن ماجه  حىت تضع ما
كله ملاذا؟ ألن القصاص هنا يف النفس يعين سنقتلها لكن لو كان القصاص فيما دون 

النفس يعين مبعىن أن هذه احلامل قطعت طرف فنريد أن نقتص منها بقطع طرفها فهل لو 
قطعنا طرفها سيؤثر على الولد أم ال، وهل القصاص فيما دون النفس مثل القصاص يف 

أي من ) وال يقتص منها (  :النفس أم خيتلف؟ اجلواب سيختلف، املسألة الثانية، قال
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لنسبة للقصاص  وإن مل تسقه اللبأ)  حىت تضع( كاليد والرجل )  يف طرف( احلامل 
حامل تسقط جنينها وميوت فننتظرها حىت تضع لكن ال يف األطراف ال نقتص منها وهي 

ننتظر حىت تسقيه اللبأ وهو أول اللنب ويعتقدون أن هذا أول اللنب إذا مل يشربه ال يعيش 
الطفل ويتضرر بذلك فالبد أن تسقيه اللبأ، يف القصاص فيما دون النفس ال يشرتط أن 

لرجم )  واحلد(  :للبأ، الثالثتسقيه اللبأ فيمكن أن نقتص منها مث بعد ذلك تسقيه ا
فال  ألن رمجها قتل ) يف ذلك كالقصاص( إذا زنت احملصنة احلامل أو احلائل ومحلت 

ترجم حىت تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه وإال فحىت تفطمه وحتد جبلد عند 
  .أوحتد جبلد عند الوضع فقط يعين ال يشرتط أن تسقيه اللب: هذه املسألة الرابعة الوضع

  فصل
ئبه( جيوز أن )  وال(  الفتقاره إىل اجتهاده )  يستوىف قصاص إال حبضرة سلطان أو 

 :إذاً القصاص ال يستوفيه إال احلاكم وليس كل واحد يقتص لنفسه،والثاين وخوف احليف
وعلى اإلمام تفقد  يعين ليست كالة يعين حادة )لة ماضية ( يستوىف إال  ال)  و( 

لة كالة ألنه إسراف يف القتل وينظر يف الويل فإاآللة ليمنع االس كان يقدر ن  تيفاء 
يعين قدميا كان أحيا الويل هو الذي على استيفائه وحيسنه مكنه منه وإال أمره أن يوكل 

بع جلهة التنفيذ للشرطة ولإلمارة هو الذي  بع للمحكمة و يستويف، اليوم يف شخص 
م هو الذي ينفذ يعين ابن املقتول هو الذي يقتل ينفذ لكن قدميا كان ممكن لويل الد

القاتل فاإلمام يتفقد اآللة وينظر يف الويل فإن كان يقدر على استيفائه وحيسنه أمكنه من 
: ذلك وإال أمره أن يوكل غريه، لو احتاج القصاص إىل أجرة فمن الذي يدفع األجرة؟ قال
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وال (  :رة السياف، قالهو الذي يتحمل أج حتاج إىل أجرة فمن مال جاناوإن 
)  بسيف ولو كان اجلاين قتله بغريه يف النفس إال بضرب العنق( القصاص ) يستوىف 

لسيف رواه ابن ماجه وال يستوىف من طرف إال بسكني وحنوها  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال قود إال 
لسكني أو آلة حادة لئال حييف   .القطع يكون 

  ب العفو عن القصاص
هذا الذي جيب  العمد القود أو الدية( القتل )  ـجيب ب (املسلمون على جوازه أمجع 

حلديث أيب )  بينهما ويل الدم وهم ورثة املقتول فيخري الويل يف العمد إما القود أو الدية
النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل رواه  مرفوعا من قتل له قتيل فهو خبري هريرة

أي عفو )  وعفوه(  :و أن هذا وهم فقد أخرجه الرتمذي، قالويبد اجلماعة إال الرتمذي
إذاً فيه ثالثة خيارات إما القود وإما الدية وإما العفو جما هذا  ) جما( ويل القصاص 

الذي جيب بقتل العمد، وقتل اخلطأ ال جيب إال أمرين إما الدية وإما العفو جما وهذا يف 
خذ شيئا  ) جما(  :شبه العمد ويف اخلطأ، قال لقوله تعاىل )  أفضل( أي من غري أن 

وحلديث أيب هريرة مرفوعا ما عفا رجل عن مظلمة إال } وأن تعفوا أقرب للتقوى { 
ا عزا رواه أمحد ومسلم والرتمذي  عند العفو جما هل يعزر اجلاين، سقط عنه زاده هللا 

(  فإذا عفا عنه ال يعزر جان تعزير على مث ال: القصاص والدية فهل يعزره احلاكم؟ قال
فله ( دون القصاص  "ب") أو عفا عن الدية فقط "أ"القود( ويل اجلناية )  فإن اختار

انتبهوا هو عفا عن الدية فلما عفا عن الدية صار له القصاص  الديةأي أخذ )  أخذها
مل ميتنع ألن القصاص أعال فإذا اختاره : إذاً له أن يرجع للدية ألنه استحق األعلى، قال

أي من الدية وله أن )  منها الصلح على أكثر( له )  و( عليه االنتقال إىل األدىن 
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فليس  أي اختار الدية فليس له غريها "ج") وإن اختارها( يقتص ألنه مل يعف مطلقا 
لقصاص وبناء عليه قال فإن قتله بعد قتل به ألنه أسقط حقه من  :له أن يطالب 

ن قال عفوت ومل يقيده بقصاص وال دية فله الدية  "د") أو عفا مطلقا(  القصاص
اآلن القاتل  "ه" هلك اجلاين أو( النصراف العفو إىل القصاص ألنه املطلوب األعظم 

مر هللا )  غريها( أي لويل اجلناية )  له فليس نفسه مات مبرض أو من اخلوف أو مات 
عذر استيفاء القود كما لو تعذر يف من تركة اجلاين لت ألن القصاص متعذر أي غري الدية

لقصاص فدية قطع اليد فإذا مات ليس له إال الدية مث قال طرفه ( : مثال كان يطالب 
روح " ١") فعفا أصبعا عمدا( اجلاين )  وإذا قطع إىل ( اجلناية )  عنها مث سرت( ا

و على غري وكان العفيعين زادت وأتلفت اليد كاملة أو أتلفت النفس  الكف أو النفس
جلناية شيء فسرايتها أوىل)  هدر( السراية )  ـف يعين بدون مقابل شيء (  ألنه مل جيب 

يعين هو ملا قطعت اإلصبع عفا عن القصاص وقال أريد " ٢"وإن كان العفو على مال
ا مخسة من اإلبل، قال متام ( أي للمجروح )  فله :دية اإلصبع وسيأيت إن شاء هللا أ

ن يسقط من دية ما سرت إليه اجلناية أرش ما عفا عنه أي د)  الدية ية ما سرت إليه 
ا لو وكل شخص يف أن يقتص له مث ذهب  وتوجب الباقي املسألة األخرية وصور

الشخص ليقتص مث عفا والوكيل يف القصاص مل يعلم فاقتص فهل على أحد منهما شيء؟ 
املوكل )  مث عفا( له ) من يقتص ( ويل اجلناية )  وإن وكل( : ال شيء على أحد، قال

ال على املوكل )  فال شيء عليهما( بعفوه )  فاقتص وكيله ومل يعلم( عن القصاص 
لعفو و  تفريط  الوكيل ألنه الوال على } احملسنني من سبيل ما على { ألنه حمسن 

أو ديتها صح كعفو  يعين مازال حي وإن عفا جمروح عن قود نفسه :مسألة جديدةمنه 
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( وجب له )  وإن وجب لرقيق قود أو( إذاً ميكن لإلنسان أن يسقط دم نفسه،  ارثهو 
 أي إىل الرقيق دون سيده ألنه خمتص به)  وإسقاطه إليه( إليه )  قذف فطلبه تعزير

لعبد، قال الرقيق بعد )  فإن مات(  :يعين مسألة القود وتعزير القذف هذا خيتص 
أحق به ممن ليس له فيه  قاطه لقيامه مقامه ألنهطلبه وإس)  فلسيده( وجوب ذلك له 

  ملك
  يوجب القصاص فيما دون النفس ب ما

حد يف النفس(  من األطراف واجلراح وهي  لوجود الشروط السابقة)  من أقيد 
العصمة للمجين عليه، وتكليف اجلاين، واملكافأة بينهما، وعدم الوالدة من طرف اجلاين 

ذه الشروط، قاليعين مثل ما نقتص يف الن ذه الشروط نقتص يف األطراف  (  :فس 
لنفس { لقوله تعاىل )  أقيد به يف الطرف واجلراح } وكتبنا عليهم فيها أن النفس 

يعين مثال لو مسلم قتل كافر فال يقتل به، ولو قطع يده ال تقطع يد املسلم وهكذا  يةاآل
 يقاد)  ومن ال(  :ب وهكذا، قالأب قتل ابنه ال يقتل به، قطع يده ال تقطع يد األ

لعبد واألب بولده  لكافر واحلر  يقاد به يف طرف )  فال( حد يف النفس كاملسلم 
أي القصاص )  وال جيب إال مبا يوجب القود يف النفس وهو( وال جراح لعدم املكافأة 

)  فواألن( لعني ) أحدمها يف الطرف فتؤخذ العني ) (  نوعان( فيما دون النفس 
لشفة )  والشفة( جلفن )  واجلفن( لسن )  والسن( ألذن )  واألذن( ألنف 

لسفلى  لعليا والسفلى  ليسرى )  واليد( العليا  ليمىن واليسرى  ( ليد اليمىن 
لكف )  والكف( صبع متاثلها يف موضعها )  واألصبع( لرجل كذلك )  والرجل
بضم الشني وهو أحد )  والذكر واخلصية واأللية والشفر( ثله مب)  واملرفق( املماثلة 

لرحم كإحاطة الشفتني على الفم  )  كل واحد من ذلك مبثله( اللحمني احمليطني 
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اآلن خالصة هذا الكالم يقول القصاص فيما دون النفس نوعان النوع  لآلية السابقة
يعين ما يدخله القصاص  األول القصاص فيما دون النفس يعين ما ميكن فيه القصاص

فيما دون النفس نوعان إما طرف وإما جرح يصل إىل العظم، هي اثنان إما قطع طرف أو 
جرح فالقصاص سيدخل يف قطع األطراف ويف اجلراح، واجلرح سيأيت بيانه أنه اجلرح الذي 

ن يصل إىل العظم لكن لو كان اجلرح ال يصل إىل العظم فال يقتص منه ألننا ال نستطيع أ
نقتص مبثل اجلناية لكن لو قطع حلما إىل أن وصل إىل العظم فنبدأ نقطع منه مثل ما قطع 

إىل أن نصل إىل العظم إذاً األول األطراف والثاين هو اجلراح، األطراف مثل العني أو 
األنف أو األذن أو السن وهكذا والشفة واألصابع والكف هذه كلها أطراف أعضاء 

ثالثة شروط، لكي نقتص من طرف له ثالثة شروط ولكي  فالقصاص يف األطراف له
نقتص يف اجلراح هلا شروط أخرى ستأيت، وقلنا البد أن تصل إىل العظم، ما هي شروط 

من  األول األمن( ثالثة )  وللقصاص يف الطرف شروط(  :القصاص يف األطراف؟ قال
 ا هو الشرط األولواملقصود األطراف اليت هلا مفصل أو حد ينتهى إليه وهذ ) احليف

ن يكون  ( لوجوبه إمكان االستيفاء بال حيف وهو شرط جواز االستيفاء ويشرتط
 كمارن األنف وهو ما( يعين إىل حد )  ينتهي إليه( له حد ) القطع من مفصل أو 

لداخل دون القصبة)  منه الن يعين الطعن يف  فال قصاص يف جائفة العظم الذي 
ألننا ال نستطيع أن نكسر  وال كسر عظم غري سن  بطنه،اجلوف، لو طعنه بسكني يف

وال بعض ساعد وحنوه ويقتص من منكب  نفس الكسر إال يف صورة واحدة وهي السن،
وهو اجلرح الذي يصل إىل اجلوف فإذاً إذا أمنا قطع املنكب أنه ال يصل  ما مل خيف جائفة

لعني م واملوضع الثاين املماثلة يف االس( الشرط إىل اجلوف فيمكن ذلك،  العني 
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لرجل اليسرى هذا هو  لعني اليمىن والرجل اليسرى  ليمىن إذاً العني اليمىن  واليمىن 
بيسار ( من يد ورجل وعني وأذن وحنوها )  فال تؤخذ ميني املماثلة يف االسم واملوضع

وال  عكسه لعدم املساواة يف االسم) خنصر ببنصر وال ( يؤخذ )  وال يسار بيمني وال
يعين قطع إصبع زائد من واحد عنده ستة أصابع فقطع  ) أصلي بزائد وعكسه( يؤخذ 

صلي لعدم املساواة  له السادسة الزائد فال نقطع منه أصلي هذا املعىن فال يؤخذ زائد 
به  أخذه)  مل جيز( على أخذ أصلي بزائد أو عكسه )  ولو تراضيا( يف املكان واملنفعة 
يعين لو واحد عنده إصبع زائد يف اليد  ذ زائد مبثله موضعا وخلقةلعدم املقاصة ويؤخ

اليمىن فقطعها شخص آخر عنده إصبع زائد يف اليد اليمىن مثله ممكن هذا زائد بزائد، 
ين عليه واملقتص منه )  الثالث استواؤمها( الشرط  :قال يف ( أي استواء الطرفني ا

يد )  شالء وال( يد أو رجل )  ـحيحة بص( يد أو رجل )  الصحة والكمال فال تؤخذ
 صحيحة عني( تؤخذ )  وال) (  بناقصتهما( أو األظفار ) كاملة األصابع ( أو رجل 

ا )  قائمة( عني )  ـب وهي اليت بياضها وسوادها صافيان غري أن صاحبها ال يبصر 
خرس ولو تراضيا لنقص ذلك طق  ال تؤخذ الصحيحة  قاله األزهري وال لسان 

ين عليه يده شالء واجلاين يده صحيحة فقطع يد مشلولة فهل نقطع يد  لشالء معناه ا
لناقصة، وال تؤخذ العني الصحيحة  اجلاين الصحيحة هذا املقصود يقول ال، وال الكاملة 

لعني غري الصحيحة اليت هي قائمة لكن ال تبصر يعين إنسان عينه موجودة لكن ال 
نه تبصر فهل نقلع املبصرة مقابل هذه اليت ال تبصر؟ يقول ال، تبصر فقلعها إنسان عي

قصة األصابع )  ويؤخذ عكسه(  :والعكس هل يقبل أم ال؟ قال فتؤخذ الشالء 
لصحيحة معناه اجلاين يده شالء فقطع يدا صحيحة فطلب صاحب  والعني القائمة 

ين عليه أن تقطع الشالء فتقطع، اجلاين عينه قائمة وقطع عينا صحيحة  اليد الصحيحة ا
خذ أرش مع ذلك يعين يقول أ قلعت  فيقتص منه وتقلع عينه القائمة وال تبصر، هل 
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ألن املعيب من )  وال أرش(  :عني قائمة وأنت قلعت عني صحيحة فأريد فرق، قال
ذن أصم شالء خذ أؤ يف اخللقة وإمنا نقص يف الصفة وتذلك كالصحيح  ذن مسيع 

صحيح مبارن األخشم الذي ال جيد رائحة شيء ألن ذلك لعلة يف شم الومارن األ
وهللا أعلم فنحن حنتاج أن نتأكد من هذا فهل هو لعلة يف الدماغ أو لعلة موجودة  الدماغ

ثرت، اخلال اليت يف  يف العضو أو أحيا لكذا وأحيا لكذا يعين ميكن الدماغ هي اليت 
عمل هذا العضو لكن أال ميكن أن تكون اخلال الدماغ املسئولة عن هذا العضو لن ي

حنن . }فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{: عاملة واإلشكال يف نفس العضو، نقول
نتكلم عن القصاص فيما دون النفس وقلنا القصاص فيما دون النفس يدخل فيه شيئني 

: حليف، والثاينالشيء األول الطرف والثاين اجلراح، والطرف بشروط وهي األمن من ا
  : االستواء يف الصحة والكمال، اآلن ننتقل إىل اجلراح: املماثلة يف االسم واملوضع، والثالث

  فصل
اجلراح فيقتص يف كل جرح ( من نوعي القصاص فيما دون النفس  ) النوع الثاين (

دة وذلك )  ينتهي إىل عظم ( إلمكان استيفاء القصاص من غري حيف وال ز
املوضحة هو اجلرح الذي يكون يف الرأس أو يف الوجه   الرأس والوجهيف)  كاملوضحة

ختصار اجلراح اليت يقتص منها قال اليت تنتهي إىل  ويصل إىل العظم وافهموا القاعدة 
العظم فالعربة ستكون مبساحة اجلرح يعين مثال جرحه جرح مبقدار نقول واحد سنتيمرت 

 العظم يعين مثال رجل كان مسني فاحتاج إىل مثال ووصل إىل العظم فيمكن حىت يصل إىل
مسافة حىت يصل إىل العظم والثاين اجلاين حنيف فلن حيتاج إىل نفس املسافة فالعربة 
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لعمق، العربة مبساحة اجلرح فنقطع منه نفس املساحة إىل أن نصل إىل العظم  ليست 
( جرح )  ساق وال( جرح )  وجرح العضد و(  :وهذا القصاص العادل هذا معناه، قال

وال يقتص يف غري ذلك  (} واجلروح قصاص { لقوله تعاىل )  القدم( جرح )  الفخذ و
املوضحة اليت توضح العظم  كاهلامشة واملنقلة واملأمومة  وهي يف الوجه)  من الشجاج

شمه وتنقله من مكانه واملأمومة  شم العظم واملنقلة اليت توضحه و واهلامشة اليت توضحه و
)  و ( :ضربة اليت تكون يف أم الدماغ يعين تكسر العظم وتصل إىل أم الدماغ، قالهي ال

وهي اجلرح يف اجلوف مثل ما قلنا يطعن  كاجلائفة)  اجلروح( ال يف غري ذلك من 
لعدم أمن احليف  :لسكني يف بطنه فهذا يصل إىل اجلوف وال يصل إىل العظم، قال

دة وال يقتص يف كسر عظم  إلمكان االستيفاء منه بغري حيف  )  سن كسر  غري( والز
شم  وحنوه أي ينحتكربد  حنن قلنا أن املوضحة اليت توضح العظم يف الرأس واهلامشة 

ت أن املوضحة فيها مخسة من اإلبل واهلامشة عشرة من اإلبل  ب الد العظم وسيأيت يف 
دة فإما أن واملنقلة مخسة عشر من اإلبل، ما رأيكم لو جىن عليه هامشة يعين  موضحة وز

خذ الفرق مخسة من اإلبل مقابل  خذ عشرة من اإلبل دية وإما أن يقتص موضحة و
خذ عشرة من اإلبل وهي  ا هامشة ولو كانت منقلة يوضحه يعين يقتص منه موضحة و أ

أعظم من ( اجلرح )  إال أن يكون(  :فرق الدية هذه املسألة اليت تكلمها، وهلذا قال
)  أن يقتص موضحة( أي للمجين عليه )  كاهلامشة واملنقلة واملأمومة فله حةاملوض

على املوضحة )  وله أرش الزائد( حقه ويقتص من حمل جنايته  ضألنه يقتصر على بع
فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة يف هامشة مخسا من اإلبل ويف منقلة عشرة ويف 

لدية هي ثالثة وثالثني وثلث خصمنا منها وهي ثلث الدية، ا مأمومة مثانية وعشرين وثلثا
 ندو  أي طوال وعرضا ويعترب قدر جرح مبساحة :مخسة فيبقى مثانية وعشرين وثلث، قال

 أو( يوجب قودا كيد )  وإذا قطع مجاعة طرفا( : وهو عمق اللحم، قال اللحم كثافة
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على  كأن وضعوا حديدة "أ"كموضحة ومل تتميز أفعاهلم)  القود جرحوا جرحا يوجب
نت  ( أي على اجلماعة القاطعني أو اجلارحني )  فعليهم( يد وحتاملوا عليها حىت 

فقطع يده  ةنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقملا روي عن علي أ :الدليل ) القود
ما على الثاين  مث جاء آخر فقاال هذا هو السارق وأخطأ يف األول فرد شهاد

علمت أنكما تعمدمتا لقطعتكما وإن تفرقت وغرمهما دية يد األول وقال لو 
ما مل يتواطئوا أما إذا   من جانب فال قود عليهم "ج"أو قطع كل واحد "ب"مأفعاهل

تواطئوا أنت تقطع وأ أقطع حىت تقطع اليد أو أنت تضرب ضربة وأ اليت بعدها وكل 
يهم لكن عليهم واحد ضربة حىت تنفصل اليد فإن تواطئوا نعم وإال فال، طبعا ال قود عل

الدية طبعا، فلما نقول القصاص يسقط ال يعين أن الدية تسقط، اآلن سيتكلم عن 
السراية، سراية اجلناية وسراية القود، كيف هي سراية اجلناية؟ إنسان جىن على شخص 
فقطع إصبعا مث سرى اجلرح وأفسد اليد كلها فيضمن الكل ألن هذه جناية لكن لو أن 

ين عليه إنسان قطع إصبعا فا قتص منه هذا القود اآلن فقطعنا إصبعه فلما قطعنا إصبع ا
سرى اجلرح وأفسد اليد كلها فهل يضمن ويل الدم صاحب القود؟ ال، ما هو الفرق؟ 
ين عليه فعل فعال ال جيوز له لكن يف القود ملا قطعنا  اجلاين ملا قطع اإلصبع إصبع ا

ا(  :إصبعه فكان هذا جائز لنا فلذلك قال  ) وسراية اجلناية مضمونة يف النفس فما دو
فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو اليد  يعين سواء تلفت اليد أو تلفت النفس كلها

يعين إذا سرت وانقطعت من  وسقطت من مفصل فالقود فيما يشل األرش بقود أو دية
وسراية (  :مفصل ففيه قود وإذا زادت السراية زاد اجلرح فشلت اليد ففيه األرش، قال

فلو قطع طرفا قودا فسرى إىل النفس فال شيء على قاطع لعدم )  القود مهدورة
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لة  يعين بغري استئذان  لكن إن قطع قهرا: كيف تعدى؟ قال  تعديه مع حر أو برد أو 
قهرا يعين على اجلاين بدون إذنه وال إذن  كآلئة أو مسمومة وحنوها لزمه بقية الدية

عن عضو وجرح قبل  "١"يقتص( جيوز أن )  وال(  :تعدى، قال اإلمام فإذاً هذا يعترب
اآلن لو جىن وجرح إنسان قبل أن نقتص ننتظر حىت يربأ، تعرفون ملاذا؟ ننتظر  ) برئه

لننظر ميكن تصري سراية يعين ميكن يسري اجلرح ويزداد ويستفحل ويتطور ويصيب أكثر 
ن رجال جرح رجال فأراد أن حلديث جابر أ :من عضو فإذاً ال يقتص قبل برئه، قال

روح رواه الدارقطين وكما (  يستقيد فنهى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يستقاد من اجلارح حىت يربأ ا
قبل برئه الحتمال السراية فإن اقتص )  دية( أي للعضو أو اجلرح  "٢") ال تطلب له

ين عليه واقتص قبل إذاً ال يقتص إال بعد الربء فلو استعجل قبل فسرايتها بعد هدر  ا
لو كسر له سن  وال قود وال دية ملا رجي عوده من حنو سن الربء فسرايته بعد ذلك هدر

وكان صغري وفيه أمل أن يظهر سن بدله فال قود له وال دية ملا يرجى عوده فإذا يئسنا من 
يعين اعتدى عليه فذهب مسعه وحنن نرجو أن  ومنفعة :ظهور سن جديد فنقتص، قال

ومنفعة يف مدة تقوهلا أهل اخلربة فلو مات تعينت دية  :ع السمع فننتظر، قاليرج
ا مل تعود الذاهب   .أل

ت   كتاب الد
مجع دية وهي املال املؤدى إىل جمين عليه أو وليه بسبب جناية يقال وديت القتيل إذا 

ذلك معناه فعليه الدية، مثل ل ) كل من أتلف إنسا مبباشرة أو سبب( أعطيت ديته 
أو  ن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو حفر بئرا حمرما حفرها أو وضع حجر :قال

ا لت  دابته ويده الضمري يعود للفناء أو الطريق  قشر بطيخ أو ماء بفنائه أو طريق أو 
ا دابته اختار املوفق عدم الضمان  عليها وحنو ذلك لت  ويف مسألة البول األخرية أو 

بول وقال هو قياس املذهب ألنه يقود الدابة فال يضمن أو ال يقدر يضبط يف مسألة ال
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سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهاد لقوله )  لزمته ديته( : مسألة بوهلا، قال
فإن كانت } وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله { تعاىل 

ألن األصل يقتضي أن بدل  "أ") اجلاين يف مال( الدية )  ـف "١"عمدا حمضا( اجلناية 
املتلف جيب على متلفه وأرش اجلناية على اجلاين وإمنا خولف يف العاقلة لكثرة اخلطأ 

انتبهوا يف العمد احملض الدية تكون على اجلاين  عذر له فال يستحق التخفيف والعامد ال
عاقلة، والشيء الثاين تكون وليس على العاقلة لكن يف اخلطأ وشبه العمد تكون على ال

 حالة( وتكون : حالة يعين غري مؤجلة بينما يف اخلطأ تكون مؤجلة ثالث سنوات، قال
وميكن نضيف اكتبوا وتغلظ مربعة   غري مؤجلة كما هو األصل يف بدل املتلفات "ب")

لرتبيع يعين ربعها بنت خماض ولبون وجذعة وحقة كما  كما سيأيت، وتكون أيضا مغلظة 
مخسة وعشرين بنت خماض، ومخسة وعشرين بنت لبون، ومخسة : أيت، الدية هي مائةست

وعشرين حقة، ومخسة وعشرون جذعة، هذه مربعة لكنها يف اخلطأ ختفف وتكون خممسة 
يعين نفس األربعة لكن عشرين عشرين عشرين، والعشرين اخلامسة تكون من بين خماض، 

ا يف ال ا يف مال : عمد تكون مغلظة من ثالث نواحيوهذا سيأيت يف مكانه، املهم أ كو
ا مربعة، قال ا حالة، وكو على  "٣"واخلطأ"٢"شبه العمد( دية )  و(  :اجلاين، وكو

ن من هذيل فرمت " أ") عاقلته أي عاقلة اجلاين حلديث أيب هريرة اقتتلت امرأ
 بدية املرأة على حبجر فقتلتها وما يف بطنها فقضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص األخرىإحدامها 

دم مل يلقه أحد عليه فهدر  عاقلتها متفق عليه ومن دعا من حيفر له بئرا بداره فمات 
 ) فنهشته حية( أي حبسه عن أهله  ) وإن غصب حرا صغريا( فهذا ال يلزمه شيء، 

ر تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله )  أو أصابته صاعقة( فمات  و هي 
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وهذا خالف املذهب،  وجبت الدية) أو مات مبرض ( فمات وجبت الدية اجلوهري 
 :واملذهب أن ال دية عليه إذا مات مبرض لكن لو مات حبية أو مات بصاعقة نعم، قال

ال  عن اإلمام أمحد ي وصححه يف التصحيح وعنهدممنتخب اآلجزم به يف الوجيز و 
ادية عليه نق ه وقدمها يف احملرر وغريه قال يف يف املنور وغري  لها أبو الصقر وجزم 

ا يف التنقيح وتبعه يف املن هذا هو  تهى واإلقناعشرح املنتهى على األصح وجزم 
وقيده فمات  أو غل حرا مكلفا(  :، قال"واملذهب ال دية عليه: "املذهب اكتبوا

ألنه هلك يف حال تعديه حببسه عن اهلرب من ) لصاعقة أو احلية وجبت الدية 
حلية أو دفعها عنهالصاعق ألنه حبسه فال يستطيع اهلروب من الصاعقة وال  ة والبطش 

  .اهلروب من احلية وال دفع احلية عنه
  فصل

)  أو( ومل يسرف مل يضمنه وكذا لو أدب زوجته يف نشوز )  وإذا أدب الرجل ولده( 
أي )  معلم صبية ومل يسرف يضمن ما تلف به( أدب )  سلطان رعيته أو( أدب 

لغ وأسرف يف التأديب فإنه يضمن هذا  أديبهبت بشرط عدم اإلسراف يف التأديب أما لو 
ا حيصل ألنه فعل ما له فعله شرعا ومل يتعد فيه ومن أسرف أو زاد على م :املعىن، قال

ألن الذي ال عقل  عقل له من صيب أو غريه ضمن لتعديهبه املقصود أو ضرب من ال 
ولو كان التأديب حلامل فأسقطت (  :هذا تعدي، قال له ال ينفع معه الضرب فيعترب

وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق ( لغرة لسقوطه بتعديه )  جنينا ضمنه املؤدب
يعين طلبها من أجل أن تسأل عن حد، ما يوجب حد أو يوجب تعزير، أو  تعاىل)  هللا

لشرط  (أي طلبها لدعوى عليها )  أو استعدى عليها رجل( فأسقطت  حق آدمي
(  يف املسألة األوىل هلالكها بسببه)  ضمنه السلطان( جنينا )  يف دعوى له فأسقطت

معناه اشتكى عليها انفجعت  يف املسألة الثانية هلالكه بسببه)  املستعدي( ضمن )  و
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لشرطة خافت وفجعت فأسقطت فيلزمه هو يضمن هذا اجلنني الذي سقط،  دعاها 
اآلن هذه احلامل يف املسألتني السابقة  ) فزعا( يف املسألتني احلامل )  ولو ماتت( : قال

لشرطة يف الصورة األوىل  وهي طلبها السلطان أو استعدى اشتكاها رجل وطلبها 
أسقطت جنينها قلنا يضمن اجلنني من دعاها والسلطان، ويف الصورة الثانية لو ماتت ملا 

لشرطة م  بسبب الوضع أو :اتت فزعا، قالطلبت من السلطان أو استعدى عليها رجل 
أي مل يضمنها السلطان يف األوىل وال املستعدي يف الثانية ألن ذلك ) مل يضمنا  (ال 

لكن هذه املسألة األخرية هي خالف يف املذهب،  ليس بسبب هلالكها يف العادة
ا حىت لو ماتت ضمنا إذاً سيضمن السلطان واملستعدي يف حال سقوط  واملذهب أ

ا وهلذا قالاجلنني  عن  جزم به يف الوجيز وقدمه يف احملرر والكايف وعنه :ويف حال مو
ما ضامنان هلا كجنينها هلالكها بسببهما وهو املذهب كما يف اإلنصاف  اإلمام أمحد أ

ولو ماتت حامل أو محلها من ريح طعام وحنوه  :، قالوغريه وقطع به يف املنتهى وغريه
عين شخص طبخ طعام يف العادة احلامل تسقط جنينها به ي ضمن ربه إن علم ذلك عادة

)  ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو(  :فيضمن، انتقل اآلن إىل مسألة جديدة
)  مل يضمنه( أي بنزوله أو صعوده )  فهلك به( ففعل )  يصعد شجرة( أمره أن 

)  اآلمر سلطان ولو أن(  ملاذا؟ ألنه أمر مكلف فله اخليار يصعد أو ال يصعد اآلمر
له وكما لو استأجره سلطان أو غريه لذلك وهلك به ألنه مل جين ومل يتعد  هلعدم إكراه

لغ عاقل نفسه أو ولده إىل سابح حاذق ليعلمه  :املسألة األخرية عليه وكذا لو سلم 
إذاً لو سلم نفسه هذا العاقل املكلف أو سلم ولده إىل  السباحة فغرق مل يضمنه السابح

  .يعلمه السباحة فال يضمن لو غرق سباح
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ت النفس   ب مقادير د
اآلن ابتدأ بدية احلر املسلم وهذه هي الدية  املقادير مجع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره

دية دية احلر املسلم (  :التامة، وغريها دية العبد، دية املرأة، دية الكتايب، دية الوثين، قال
أو ألف مثقال  "١"مائة بعري :ري دافعها بني مخسة أشياءاحلر املسلم وهي الدية التامة خي

يعين  "٥" ) أو ألفا شاة "٤"أو مائتا بقرة "٣"أو اثنا عشر ألف درهم فضة "٢"ذهبا
حلديث أيب داود عن جابر فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الدية على أهل  ألفان من الشياه

يت بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة رواه أبو اإلبل مائة من اإلبل وعلى أهل البقر مائ
داود وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجال قتل فجعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ديته اثين عشر ألف 

اخلمس )  هذه(  درهم ويف كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار
 لزم الويل(  الدية)  أحضر من تلزمه فأيها(  دون غريه)  أصول الدية( املذكورات 

ألصل يف  سواء كان ويل اجلناية من أهل ذلك النوع أو مل يكن ) قبوله ألنه أتى 
معىن هذا أن هذه األصول اخلمسة خيري يف دفعها، من الذي خيري،  قضاء الواجب عليه

ويل الدم أم دافع الدية؟ من سيدفع الدية هو الذي سيخري فأيها أحضر من تلزمه الدية، 
يعين سواء كان من أهل  كان ويل اجلناية من أهل ذلك النوع أو مل يكن  سواء: مث قال

البقر أو من أهل الغنم أو مل يكن يعين كونه من أهل البقر أو من أهل الغنم هذا ال يؤثر 
ت اخلمسة، خيتار . يف حتديد نوع الدية إذاً من سيدفع الدية هو الذي خيري بني هذه الد

رة تغلظ  :ما شاء، قال رة المث  تغلظ فتكون مربعة يعين من أربعة أنواع  تغلظ الدية و
وختفف تكون خممسة من مخسة أنواع، ومىت تغلظ؟ تغلظ يف قتل العمد وشبه العمد لكن 
يف اخلطأ ختفف، وطبعا حنن ذكر أن التخفيف والتغليظ له ثالثة أوجه من حيث الدافع، 

ين أم على العاقلة؟إذا غلظت أصبحت من الذي سيدفع الدية، الدية تكون يف مال اجلا
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على اجلاين يف ماله، وإن خففت كانت على العاقلة، هذا التخفيف األول والتغليظ، 
احللول واألجل فإذا غلظت تكون حالة كما يف قتل العمد تكون يف مال اجلاين : الثاين

 وتكون حالة يعين غري مؤجلة، والتخفيف أن تكون مؤجلة ثالث سنوات، والتغليظ
ختصار املغلظة تكون يف مال اجلاين  . الثالث والتخفيف هو يف التخميس والرتبيع إذاً 

كما يف قتل العمد، يف قتل العمد تكون الدية يف مال اجلاين هذا تغليظ، وتكون حالة 
ا  ليست مؤجلة، هذا التغليظ من الوجه الثاين، وتكون مغلظة من الوجه الثالث وهو ا

جذعة هذا إذا   ٢٥حقة و ٢٥بنت لبون و٢٥بنت خماض و ٢٥عين مربعة، معىن مربعة ي
كانت الدية من اإلبل، أما إذا دفع من البقر أو من الغنم أو من غريها فال تغليظ أو 

لنسبة لشبه العمد تكون مغلظة من وجهني لنسبة للتأجيل : ختفيف، و ا مربعة، و يف كو
نية نقول يف شبه العمد ويف العمد تكون إذاً نكرر مرة . تكون مؤجلة على ثالث سنوات

فتغلظ يف قتل (  :مغلظة من حيث الرتبيع، واخلطأ تكون خمففة من حيث الرتبيع، قال
بنت خماض ومخس وعشرون بنت لبون  مخس وعشرون( فيؤخذ )  العمد وشبهه

يعين لو دفع من  وال تغليظ يف غري إبل)  ومخس وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة
)  يف اخلطأ( تكون الدية )  و(  :من الفضة أو البقر أو الغنم فال تغليظ، قالالذهب أو 

أي عشرون بنت خماض وعشرون )  جتب أمخاسا مثانون من األربعة املذكورة(  ـخمفقة ف
هذا قول ابن )  من بين خماض وعشرون( بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة 

ة ليست يف النفس فالدية يف النفس مائة يعين لو كانت الديمسعود وكذا حكم األطراف 
من اإلبل لكن لو قلنا دية طرف، كم دية اليد؟ نصف الدية، كذلك تغلظ وختفف من 
لنسبة فتكون  حيث الرتبيع والتخميس فلو كان قطع اليد عمدا فتغلظ، وطبعا ستغلظ 
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إذا كان مربعة، ولو كان القتل خطأ أو قطع هذا الطرف خطأ فتكون خمففة يعين خممسة، 
شبه عمد فتكون مغلظة مربعة، مثلوا هلذا قالوا مثل أن يوضحه عمدا يعين إذا جرحه 

موضحة عمدا وحنن قلنا املوضحة هي اجلرح الذي يكون شجة يف الوجه أو الرأس وتصل 
إىل العظم هذه ديتها مخس من اإلبل فإذا كانت املوضحة عمدا فمعىن هذا ستكون مربعة 

و كان خطأ فتكون خممسة وإن كانت عمد أو شبه عمد فتكون ال تكون خممسة أما ل
مربعة، إذا كانت خطأ فتكون خممسة واحدة بنت خماض والثانية بنت لبون والثالثة حقة 

والرابعة جذعة واخلامس ابن خماض لكن لو كانت عمدا أو شبه عمد فمعناه تكون 
عا معناه أربعة وهي مثل أن يوضحه عمد أو شبه عمد فإنه جيب : مغلظة مربعة، قال أر

بنت خماض وبنت لبون وحقة وجذعة، واخلامس فهي مخسة من اإلبل، قال اخلامس من 
أحد األنواع األربعة لكن البد أن تكون قيمته ربع قيمة األربعة فننظر قيمة بنت خماض 

وبنت لبون وحقة وجذعة وجنمع قيمتها كم مث نقسمها على األربعة وخيرج بعريا قيمته أو 
وتؤخذ من بقر : قة قيمتها هذه القيمة، لو كانت الدية من البقر كيف خيرج؟ قال

يعين نصفها مسنة ونصفها تبيع، التبيع الذي أمت سنة واملسنة اليت أمتت  مسناة وأتبعة
ومن غنم ثنا وأجذعة  :سنتني معناه مائة أتبعة ومائة مسنات، وإذا كان سيخرج غنم

ذعة، اجلذعة الذي أمت ستة أشهر والثين الذي أمت سنة، يعين ألف ثين وألف ج نصفني
بل أو البقر أو الشياة دية نقد أي أن تبلغ قيمة اإل)  وال تعترب القيمة يف ذلك(  :قال
يعين ال نلتفت إىل القيمة فإما أن خيرج مائة من اإلبل بغض  طالق احلديث السابقإل

رهم أو ال تبلغ، كذلك البقر،  ألف د١٢النظر عن قيمتها هل تبلغ األلف مثقال أو 
ا فال يلتفت إىل قيمتها، قال عيا ت  بل تعترب فيها : كذلك الشياه، يعين هذه د

نعم يشرتط ذلك تكون سليمة من  يقتضي السالمة اإلطالقالسالمة من العيوب ألن 
العيوب لكن ال نشرتط أن تكون قيمتها بلغت حد معني، انتهينا من دية احلر املسلم 
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احلر الكتايب الذمي أو املعاهد )  ودية(  :تقل إىل الدية الثانية وهو احلر الكتايب، قالسين
حلديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده أن النيب )  نصف دية املسلم( أو املستأمن 

ن عقل أهل هذا  الكتاب نصف عقل املسلمني رواه أمحد وكذا جراحه ملسو هيلع هللا ىلص قضى 
سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا نصف دية املسلم وطبعا ستساوي دية الثاين الكتايب 

ودية ( : هذا احلر الكتايب الذكر تساوي ديته دية املرأة احلرة املسلمة هذا معناه، الثالث
وسي إذاً املعاهد أو املستأمن )  الوثين( دية )  و( الذمي أو املعاهد أو املستأمن )  ا

وسي و  وسي قال ذمي ومعاهد ومستأمن وجاء عند الوثين وقال الثالث هو ا الوثين ويف ا
معاهد ومستأمن وما فيه ذمي ألنه على املذهب ال يعقد عقد ذمة مع الوثنيني وإمنا مع 

وس، قال ت  كسائر املشركني) مثامنائة درهم  ( :أهل الكتاب وا يعين كل الد
لنسبة روي عن عمر وعثمان واب :األخرى كذلك، قال يعين ن مسعود وجراحه 

لنسبة إىل ديته، معناه إذا فقعت عينه مثال فكم دية العني؟ نصف الدية إذاً أربعمائة 
ن وسائر )  ونساؤهم ( :درهم، قال وس وعبدة األو أي نساء أهل الكتاب وا
م )  على النصف( املشركني  ع هذا الراب)  املسلمني( ديه نساء )  ـك( من دية ذكرا

فتصري دية الكتابية نصف دية الكتايب، ودية الوثنية نصف دية الوثين، ودية املسلمة احلرة 
ملا يف كتاب عمرو بن حزم دية املرأة على النصف من  :نصف دية املسلم احلر، قال

هذه قاعدة أو ضابط جديد، ما هو؟ انتبهوا ملا  ويستوي الذكر واألنثى دية الرجل
الدية التامة انتبهوا يقول يستوي  ألنثى فيما يوجب ثلث الديةويستوي الذكر وا :سيأيت

الذكر واألنثى ألسنا اآلن ذكر أن دية املرأة على نصف دية الرجل؟ نعم هذا الكالم فيما 
يوجب ثلث الدية أما إذا كانت اجلناية توجب أقل من ثلث الدية فيستوي الذكر مع 
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عن جده مرفوعا عقل املرأة مثل عقل حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه  :األنثى، قال
وطبعا هذه املسألة فيها خالف بني  الرجل حىت تبلغ الثلث من ديتها أخرجه النسائي

أهل العلم يعين كثري من أهل العلم يقول أن املرأة على النصف من الرجل يف القليل 
متساوية والكثري لكن على املذهب حلديث عمرو بن شعيب أن دية املرأة مثل دية الرجل 

حىت تبلغ الثلث من ديته، وبناء عليه نقول يف املوضحة مخس من اإلبل سيستوي الذكر 
واألنثى، يف قطع اليد فاليد نصف دية فهل ستستوي؟ ال تستوي، لو قطع من املرأة إصبع 

واحد فكم ديتها؟ العشرة األصابع فيها دية كاملة، اإلصبع الواحد فيه عشر يعين فيه 
واإلصبعني عشرين، والثالثة فيه ثالثون، إىل اآلن مل نصل إىل ثلث الدية  عشرة من اإلبل،

ألن ثلث الدية ثالثة وثالثون، لو قطع أربع أصابع فإذا قلنا أربعني معناه زادت على 
الثلث فإذا زادت على الثلث تكون على نصف دية الرجل معناه إذا أربعة تكون عشرين، 

لغة وإن كان املسألة قالوا ملا زادت جنايتها نقص عقله ا أي نقصت ديتها و حكمة 
هذا اخلامس، اخلنثى  ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما :فيها خالف، قال

املشكل هو مشكل فهل نعطيه دية ذكر أو دية امرأة؟ قال املصنف نصف دية كل منهما 
لنسبة لإلبل مخسة وسبعني ألن نصف دية الذكر مخسني، ونصف دية املرأة  يعين معناه 

موع مخسة وسبعني، السادس ذكرا كان أو أنثى صغريا )  ودية قن( : مخسة وعشرين فا
يعين لو قتل القن ولو كان مدبرا يعين  ولو مدبرا أو مكاتباوهو العبد اخلالص  أو كبريا

سيده قال له أنت مين على دبر فإذا مت فأنت حر، أو مكاتب كاتبه سيده بعقد كتابة 
عمدا كان القتل أو خطأ ألنه متقوم فضمن بقيمته  ) قيمته( عبدا قال ديته  فهو مازال

يعين مثل احليوان مثل املتاع، هب أن هذا العبد ملا أخرجناه لغة ما بلغت كالفرس 
السوق وإذا بقيمته مائة من اإلبل فهذه ديته، مائة ومخسني هذه ديته، مخسون من اإلبل 

لغة ما  أي جراح القن إن قدر )  جراحه( يف ) و (  :بلغت، قالهذه ديته وهلذا قال 
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كيف هذا؟ يقول يف جراحه، اجلراح نوعان إما أن تقدر من   من حر بقسطه من قيمته
حر يعين هلا يف احلر مقدر أو ليس هلا مقدر هذا النوع الثاين، إن قدر من حر مثل اليد 

عنا يد قن فله نصف القيمة وال مثال فاليد من احلر هلا مقدر وهو نصف الدية إذاً لو قط
نقول نصف الدية، لو قطعنا إصبع من القن فله عشر دية قيمته، فليس له دية مقدرة 

ملاذا؟ ألن احلر يف يده نصف ففي يده نصف قيمته  :املقصود وإمنا ديته قيمته وهلذا قال
جلناية أقل من ذلك أو أكثر  ديته عو يعين إذا قطعت يده فله نصف القيمة دنقص 

نتصور أن قيمته مخسون من اإلبل فقطعت يده فديته ستكون مخسة وعشرون، هب أن 
هذا القطع ينقص القيمة أكثر من النصف يعين هو اآلن قلنا قيمته مخسون من اإلبل وإذا 
قطعت يده تصري قيمته عشرة من اإلبل وحنن سنعوضه خبمسة وعشرين فصار اآلن ضرر 

لنسبة للسيد عنده مخسة وعشرين من اإلبل دية وعنده عبد  على السيد، ألنه صار 
موع مخسة وثالثون بينما قبل اجلناية كان عنده عبد يساوي مخسني،  يساوي عشرة فا

جلناية أقل من ذلك أو أكثر :وهلذا قال وممكن العكس نفس الصورة أعطيناه  نقص 
ن مخسني إىل أربعني مخسة وعشرين من اإلبل بسبب هذه اجلناية لكن اجلناية أنقصته م

جلناية ألنه صار عنده عبد قيمته تساوي أربعون وقيمة  فقط فصار السيد اآلن استفاد 
موع مخس وستون من اإلبل، ال نلتفت هلذا نقول هذه اجلناية توجب  ٢٥اجلناية  صار ا

ألن  ويف أنفه قيمته كاملة: له نصف القيمة بغض النظر تضرر السيد بذلك أو ال، قال
ألنه تساوي الدية   وإن قطع ذكره مث خصاه فقيمته لقطع ذكره نف فيه الدية كاملة،األ

قطع الذكر يف احلر يوجب الدية، وقطع : انتبهوا معي وقيمته مقطوعة :كاملة، وأيضا
اخلصية من احلر توجب الدية، ففي العبد توجب القيمة كاملة، هو قيمته مخسون من 
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، مث خصاه استحق قيمته كاملة فقيمته اآلن وهو اإلبل، ملا قطع ذكره استحق مخسني
مقطوع الذكر وليست قيمته كاملة، فننظر بعد قطع ذكره كم يساوي؟ فله قيمة ألنه 

خصاه بعد أن قطع الذكر يعين عابه وهو معيب، فقبل قطع الذكر كان يساوي مخسني مث 
مخسني وإن نقص فله  ملا خصاه فكم يساوي؟ فإن كان بقطع ذكره مل تتغري قيمته فإذاً له

ق عليه: أقل وإن زاد فله األكثر، قال حنن ملا ندفع قيمة العبد ليس معناه  وملك سيده 
أن اجلاين ميلك هذا العبد فالعبد سيبقى عبد لسيده لكن هذه جمرد دية للجناية أي ال 

شخص اعتدى على عبد فقطع أنفه كامال فإذاً جيب عليه : خيرج من ملك سيده، انتبهوا
 وإن مل يقدر من حر :أن يدفع لسيده القيمة كاملة ويبقى العبد لسيده هذا معناه، قال

هذا الثاين، مثل ماذا؟ يعين جناية ليس هلا دية توجب حكومة مثل لو فرضنا أنه جرحه 
)  ما نقصه(  ـضمن ب :جرح مل يصل إىل العظم يعين مثل أكثر اجلروح فما احلكم؟ قال

ت )بعد الربء ( جبنايته  معىن هذا ماذا  أي التئام جرحه كاجلناية على غريه من احليوا
نفعل؟ إذا مل يقدر من احلر يقول ننظر فيما نقصه جبنايته بعد الربء، ننتظر الربء مث ننظر  

ن الدم يعين بعد  كم ينقص هذا العبد؟ فإن مل تنقصه اجلناية شيء فنقدر قيمته حال جر
ن الدم هل نقص؟ ال مل ينقص شيء فإذاً ال شيء  الربء ما نقص شيء فنرى وقت جر

ذكرا  ( احلر  هذه الدية السابعة ) اجلنني وجيب يف(  :له، نقص نعطيه هذا النقص، قال
أي )  غرة عشر دية أمه( أمه عمدا أو خطا  ه علىتيإذا سقط ميتا جبنا)  كان أو أنثى

اجلنني احلر عبد أو أمة  إذاً دية عبدا أو أمة قيمتها مخس من اإلبل إن كان حرا مسلما
قيمتها مخس من اإلبل وهي عشر دية أمه فأمه ديتها مخسون من اإلبل، عشرها مخسة 

( جيب يف اجلنني ) و (  :من اإلبل، اآلن سينتقل إىل اململوك وهو اجلنني العبد، قال
ثال إذاً لو كان اجلنني مملوك، م مملوكا( اجلنني )  كان إن( أي قيمة أمه )  قيمتها عشر

اعتدى على امرأة يف بطنها جنني عبد فسقط هذا اجلنني فنقول عشر قيمة أمه وليس 
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عشر دية األم، هب أن أمه حرة وهو عبد فإذاً كذلك نقول عشر قيمة أمه لو كانت أمة، 
 وتقدر احلرة :نقدرها أمة ونرى كم قيمتها لو كانت أمة مث نفرض عشر القيمة، وهلذا قال

والحظوا القيمة قد  ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا ) ةأم( احلامل برقيق ) 
وإن سقط حيا لوقت يعيش  :ختتلف من يوم ليوم فالعربة بقيمة األم يوم اجلناية، قال

يتكلم هو عن اجلنني الذي ضربت أمه فسقط حيا ومل خيرج ميت فقلنا لو خرج ميتا  ملثله
ر دية األم لكن يقول إن سقط حيا لوقت يعيش فإذاً فيه الغرة وهو عشر قيمة األم أو عش

يعين دية كاملة، فإن كان ذكرا  وهو نصف سنة فأكثر ففيه إذا مات ما فيه مولوداملثله 
مائة من اإلبل أو بقية اخلمسة، وإن كانت أنثى مخسون من اإلبل، وإن كان هذا اجلنني 

 ويف جنني دابة ما :بة، قالالذي سقط عبدا ففيه قيمته كاملة، اآلن انتقل إىل جنني الدا
يعين من قيمة أمه حامال وبعد سقوط احلمل إذاً دية جنني الدابة ما نقص امه  نقص أمه

فنقدر األم وهي حامل كم قيمتها؟ هل تنقص قيمتها أم ال، يعين لو حصل نقص فهذا 
 كاجلائفة)  قود فيه عمدا ال( جىن )  وإن جىن رقيق خطأ أو(  :النقص هو الدية، قال

وكانت اجلناية )  ماال( رقيق )  ففيه قود واختري فيه املال أو أتلف( جىن عمدا )  أو( 
ألنه موجب جنايته )  ذلك برقبته(  ـما وجب ب)  تعلق "أ"بغري إذن السيد( واإلتالف 

خالصة الكالم يقول أن الرقيق إذا جىن جناية  فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص
قال عمدا ال قود فيه يعين أوجبت مال، ليس فيه قصاص بل فأوجبت دية، واملصنف مثل 

ختصار إذا لزم العبد الدية مثل ما لو  فيه مال، أو جىن عمدا فيه القود واختري املال املهم 
جىن عمدا وفيه قود لكن أولياء الدم اختاروا الدية، أو أتلف رقيق ماال هذه الصور كلها 

بت ماال، من الذي يتحمل هذه اجلناية وهذه الدية، يعين لزم العبد مال، جىن جناية فأوج
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ذن السيد فيصري على السيد، وإذا   لتفصيل، إذا كان  العبد نفسه أم السيد أم نقول 
كان بغري إذن السيد فتكون اجلناية على العبد، هل ميكن للسيد أن يفديه؟ ميكن إذا أراد 

إن كان قدر )  رش جنايته فيخري سيده بني أن يفديه(  :أن يفديه، عند ذلك قال
ذنه يف اجلناية أريد أن  قيمته فأقل وإن كان أكثر منها مل يلزمه سوى قيمته حيث مل 

ا تتكرر كثريا وهي هلا ضابط واحد، السيد ليس ملزم أن يفدي  تفهموا هذه القاعدة أل
ل مثال فالسيد إذا أراد أن  العبد واجلناية تعلقت برقبة العبد، العبد قيمته مائة ألف ر

ألكثر  ا لكن  ل فيفديه  ل أو مائة ألف ر يفديه إذا كانت اجلناية أقل من مائة ألف ر
ل ميكن أن يفديه السيد ألنه  ختصار، فإن كانت اجلناية قدر مائة ألف ر ال يلزم هذا 

ل ويبقي العبد، لو كانت اجلناية ت سعني سيخسر إما أن خيسر العبد أو يدفع املائة ألف ر
ألف، مثانني ألف فمن مصلحة السيد أن يفديه لكن إذا كانت اجلناية أكثر من مائة ألف 

ألكثر، السيد ال جيب عليه إما أن يدفع املائة أو يعطيهم العبد لكن ال  فالسيد ال يلزم 
رش جنايته(  :يلزم مبا زاد على قيمة العبد وهلذا قال " ١") فيخري سيده بني أن يفديه 

ذنه يف  "٢"قدر قيمته فأقل وإن كان أكثر منها مل يلزمه سوى قيمته إن كان حيث مل 
(  "٤"السيد)  إىل ويل اجلنايه فيملكه أو يبيعه( السيد " ٣") أو يسلمه(  اجلناية

يبيعه ويدفع الثمن إذا كان الثمن كله  لويل اجلناية إن استغرقه أرش اجلناية)  ويدفع مثنه
مثل ما قلنا لو كانت قيمة العبد مائة  وإال دفع منه بقدره اه،مستحق لويل اجلناية أعط

خذ العشرة،  وإن كانت ألف واجلناية بتسعني ألف فمعناه يبيعه ويعطيه التسعني و
ذن السيد رشها كله "ب"اجلناية  رش اجلناية كامل ألن هو الذي أذن،  أو أمره فداه 

 :ناية مبائتني فيلزم السيد أن يدفع املائتني، قالهب انه يف هذه الصورة العبد مبائة ألف واجل
أي مقابل أن ميلك العبد، هل جيب على السيد  وإن جىن عمدا فعفا ويل ويل على رقبته

ا معاوضة، قال مل ميلكه بغري رضى سيده :أن يوافق؟ اجلواب ال، قال وإن جىن  :أل
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لف وجىن على اثنني كل يعين مثل لو أن العبد قيمته مائة أ على عدد زاحم كل حبصته
واحد جنايته قيمتها مائة ألف فهؤالء االثنني يستحقون العبد فيباع العبد وتدفع لكل 

واحد مخسني مخسني، افرض انه جىن على ثالثة كل واحد مائة وهو قيمة العبد مائة فكل 
معناه واحد سيأخذ ثلث املائة، جىن على اثنني واحد جنايته مبائة والثاين جنايته مبائتني 

خذ الثلثني، قال خذ ثلث القيمة والثاين  اآلن هذا  وشراء ويل قود له عفو عنه :واحد 
عبد جىن على شخص، السيد قال أ مل آذن سأبيعه وأعطيكم الدية، فلما أراد بيعه 

اشرتاه ويل اجلناية، ملا اشرتاه يقول معناه أنه عفى عن قتله، فشرائه عفو عن القود لكن 
إذاً ويل اجلناية لو اشرتى العبد فشرائه عفو عن القود . ن الدية وله طلب الديةليس عفوا ع

  .وليس عفو عن طلب الدية
ت األعضاء ومنافعها   ب د

القاعدة كما سيبني ] ١[من أتلف ما يف اإلنسان منه شيء واحد( أي منافع األعضاء 
ان والذكر ففي إتالفه املصنف انه إذا كان يف اإلنسان من شيء واحد مثل األنف واللس

الدية، وما يف اإلنسان منه شيئان كالعينني ففي كليهما الدية إذاً يف الواحد منهما نصف 
الدية، وما فيه منه ثالثة مثل األنف املارن والفتحتني ففيها الدية كاملة تقسم أثالث، وما 

: لقاعدة، قالفيه أربعة مثل رموش العني، وما فيه عشرة كل واحد عشر الدية وهذه هي ا
أو مع  أي ال يشم من أتلف ما يف اإلنسان منه شيء واحد كاألنف ولو من أخشم( 

ولو من )  والذكر واللسان( يعين مع عوج األنف وهذا يسمونه احنراف احلاجز  ) عوجه
يعين فيه  اليت قطع منها على التفصيل السابق)  النفس( تلك )  ففيه دية( صغري 

مة، حر كتايب فيه ديته  الدية كاملة فإن كانت هذه النفس إذا كان حر مسلم معناه الدية 



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                                     كتاب اجلنايات
     

 
  ٤٤  

 

 الذكر الدية ويف األنف إذا أوعب جدعا حلديث عمرو بن حزم مرفوعا ويفوهكذا 
)  وما فيه(  الدية ويف اللسان الدية رواه أمحد والنسائي واللفظ له يعين إذا قطع كامال

(  ـك)  و( ولو مع حول أو عمش  ) كالعينني ]٢[منه شيئان( أي يف اإلنسان 
ومها العظمان اللذان )  اللحيني(  ـك)  الشفتني و(  ـك) و ( ولو ألصم )  األذنني

لثاء املثلثة فإن ضممتها مهزت )  وكثديي املرأة وكثندويت الرجل( فيهما األسنان 
مز ومها للرجل مبنزلة الثديني للمرأة الرجلني اليدين و (  ـك) و  ( وإن فتحتها مل 

يعين اللحمتان احمليطتان  بكسر اهلمزة وفتحها ومها شفراها)  واإلليتني وإسكيت املرأة
ويف ( أي نصف الدية لتلك النفس  ) نصفها أحدمهاففيهما الدية ويف (  لفرج

ألن املارن يشمل ثالثة أشياء )  ويف احلاجز بينهما ثلثها هذا الثالث املنخرين ثلثا الدية
 هذا الرابع األربعة ويف األجفان( زا فوجب توزيع الدية على عددها منخرين وحاج

هذا  إذا قطعت)  ويف أصابع اليدين( أي ربع الدية )  الدية ويف كل جفن ربعها
من أصابع )  ويف كل أصبع( ففيها دية إذا قطعت )  الدية كأصابع الرجلني(  اخلامس

س مرفوعا دية أصابع اليدين حلديث ابن عبا)  عشر الدية( اليدين أو الرجلني 
يعين معناه إن أصبع اليد  والرجلني عشر من اإلبل لكل أصبع رواه الرتمذي وصححه

فيه عشر اليد، وأصبع الرجل عشر الدية، ولو قطع عشر أصابع يف اليد وعشر أصابع يف 
ت ت، وقطع أنفه تصري أربعة د  الرجل ففيها ديتان ومع ذلك فقع عينيه فتصري ثالثة د
مل معناه كل  وهكذا، قلنا األصبع فيه عشر الدية عشرة من اإلبل، األصبع مكون من أ
ام فيه مفصالن فإذاً كل مفصل فيه نصف العشر يعين  أمنلة تشكل ثلث العشرة إال اإل
ام فيه مخس لكن األمنلة من األصابع األخرى فيه ثلث العشرة  املفصل الواحد من اإل

( من أصابع اليدين أو الرجلني هذا السادس  ) ويف كل أمنلة(  :يعين ثالثة وثلث، قال
ام( ألن يف كل أصبع ثالث مفاصل )  ثلث عشر الدية مفصالن ( فيه  السابع ) واإل
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يعين أن يف كل سن أو  الثامن ) السن نصف عشر الدية كدية( منها )  مفصل ويف كل
لو عاد ليس فيه شيء، إال لكن  ب أو ضرس ولو من صغري ومل يعد مخسا من اإلبل

قصا ففيه حكومة، ما معىن حكومة؟ يعين نقيم النقص وسيأيت بيان احلكومة يف  إن عاد 
  .خلرب عمرو بن حزم مرفوعا يف السن مخس من اإلبل رواه النسائي :وقتها، قال

  فصل يف دية املنافع
مثل األعضاء كل املنافع يعين احلواس كالبصر والسمع والشم واللمس هذه احلواس كذلك 

حاسة وكل منفعة فيها الدية كاملة فلو أفقد بصر إنسان دية، وال نقول أنه قلع عينه بل 
أفقد بصره يعين لو ضربه فقط على رأسه ففقد البصر هذا فيه الدية كاملة، لو ذهب مسعه 

ديتان مع ذلك، ذهب مشه ثالثة، ذوقه أربعة وهكذا مثلما نقول يف كل عضو دية كاملة  
ا ستجب بقدر الذاهب، إذا  كذل ك يف كل حاسة دية، لو ذهب بعض احلاسة سيأيت أ

كان حمدد الذاهب معروف ذهبت نصف احلاسة إذاً نصفها أما لو ذهب بعضها غري 
حمدد وال نستطيع أن نعرف كم الذي ذهب فإذاً سنقدره تقديرا وهي اليت تسمى حكومة 

ل ونقدره يعين نقدره كامل احلاسة عبدا كم يساوي؟ مائ ة من اإلبل أو نقول مائة ألف ر
ل إذاً كم يستحق من الدية؟ نصف الدية  قص احلاسة كم يساوي؟ مخسني ألف ر عبدا 

ل الفرق، نغري املثال خذ اخلمسني ألف ر ه عبد : خذ نصف الدية وال  لو قدر
ل فكم له من الدي ربعني ألف ر قص  ل كامل احلواس و ة كم نسبة خبمسني ألف ر

من الدية وال نقول له عشرة آالف % ٢٠إذاً له % ٢٠النقص اليت حصلت نسبة مئوية؟ 
ل يستحق% ٢٠نقول له  )  و(  :قال. الدية اآلن ثالمثائة ألف معناه أنه ستني ألف ر

السمع والبصر والشم ( أي احلواس )  وهي "١"يف كل حاسة دية كاملة( جتب 
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لدية ولقضاء عمر  يف رجل ضرب رجال فذهب حلديث ويف السمع ا)  والذوق
ت والرجل حي ربع د يف ( جتب الدية كاملة )  وكذا(  مسعه وبصره ونكاحه وعقله 

( يف منفعة )  األكل و( يف منفعة )  منفعة املشي و( يف )  العقل و( يف )  الكالم و
كل واحد من هذه منفعة    ألن يف)  البول أو الغائط عدم استمساك( يف )  وح النكا 

يعين كالسمع والبصر إذاً لو ذهب الكالم  كبرية ليس يف البدن مثلها كالسمع والبصر
دية، لو ذهب العقل دية، لو ذهب املشي دية، لو ذهب القدرة على األكل أو القدرة 

ويف ذهاب  :على النكاح أو مسك البول والغائط فكل واحد من هذه احلواس دية، قال
ففي بعض الكالم حبسابه ويقسم على مثانية وعشرين  "٢"إذا علم بقدرهبعض ذلك 

وإن  :حرف فنصف الدية، لو ذهبت سبعة فربع الدية، قال١٤يعين لو ذهب مثال  حرفا
يف كل واحد من الشعور األربعة الدية ( جيب )  و(  قدر الذاهب فحكومة" ٣"مل يعلم
احلاجبني ( شعر )  اللحية و(  شعر)  شعر الرأس و( أي الشعور األربعة )  وهي

ت  ) العينني وأهداب روي عن علي وزيد بن يعين لو أذهب الشعور األربعة فيه أربع د
بت رضي هللا عنهما ويف الشعر الدية وألنه أذهب اجلمال على الكمال ويف حاجب 

ألنه مل يذكر يف الشعور األربعة،  نصف الدية ويف هدب ربعها ويف شارب حكومة
ور األربعة اليت مرت هي شعر الرأس واللحية واحلاجبني وأهداب العني وهل هذه هي  الشع

كل الشعور اليت يف اإلنسان أم هناك غريها؟ فيه شعور أخرى يف أماكن أخرى مل تذكر 
وما فيها دية فيها حكومة، الشعور األخرى فيها احلكومة وأبرزها وأوضحها الشارب، 

فإن كان أخذ )  فنبتت سقط موجبه( لك الشعور الذاهب من ت) فإن عاد (  :قال
يعين هو اعتدى على  كاملةشيئا رده وإن ترك من حلية أو غريها ماال مجال فيه فدية  

اللحية أو غريها من هذه الشعور فلم يزهلا كاملة لكن أزال جزءا منها حبيث الباقي ال 
فيه الدية كاملة، انتقل مجال فيه فدية كاملة، أذهب نصف اللحية وأبقى النصف الثاين ف
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اآلن إىل مسألة جديدة وهي عني األعور الذي يرى بعني واحدة، يبصر بعني واحدة وال 
ا فهل نقول جتب يف  ألخرى فلو أن إنسا اعتدى على عينه هذه اليت يبصر  يبصر 

عني األعور نصف الدية وهذا هو األصل فهل جتب نصف الدية أم الدية كاملة؟ اجلواب 
 "١"يف عني األعور( جتب ) و ( : ة كاملة ملاذا؟ ألنه اآلن حاسة كاملة ذهبت، قالالدي

قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر مل يعرف هلم خمالف من الصحابة )  الدية كاملة
 وألن قلع عني األعور يتضمن إذهاب البصر كله ألنه حيصل بعني األعور ما 

لعينني وإن قلع صح  أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية" ٢"يح عني أعورحيصل 
اآلن الصورة كيف؟ إذا كان الذي قلع عني األعور العني الصحيحة لألعور الذي قلعها 

خذ  صحيح العينني فهل لألعور أن يقتص؟ اجلواب نعم يقتص من عني الصحيح و
لعني ويستحق النصف الثاين بذها ب احلاسة نصف الدية ألنه اآلن يستحق القصاص 

( العينني )  عور عني الصحيحألاوإن قلع (  :وهذه الصورة الثانية، اآلن نريد أن نعكس
فهل لصحيح العينني القصاص أم ال؟ هل الصورة  املماثلة لعينه الصحيحة عمدا

لعني اليمىن فقلع من رجل صحيح عينه اليمىن فالصحيح قال  واضحة؟ أعور ال يرى إال 
ص الصحيح من األعور سيقلع عينه اليمىن فلن يبصر فهل له أن أريد القصاص فلو اقت

فعليه دية كاملة وال  :يقتص؟ ال وإذا قلنا ال فما الذي له؟ دية كاملة فاملصنف يقول
السبب انه لو اقتص سيدخل يف مسألة احليف يعين سيتعدى ألنه ما أزال لك )  قصاص

روي عن عمر وعثمان  :عدى، قالحاسة البصر أما أنت فستزيل له حاسة البصر فهذا يت
وال يعرف هلما خمالف من الصحابة وألن القصاص يفضي إىل استيفاء مجيع البصر من 

ألنه ال  األعور وهو إمنا أذهب بصر عني واحدة وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية
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يستحق قلع العني فهو ال يستحق إال دية عني واحدة لكن يف املسألة األوىل أصبح 
 و(  :قال: يدفع الدية كاملة ألنه سيفدي عينه األخرى، ننتقل إىل املسألة الثالثةاألعور س

أو : وهو الذي له يد واحدة ومقطوع اليد الثانية، قال ) يف قطع يد األقطع( جيب ) 
اآلن يريد أن يقول أي كغري األقطع وكبقية األعضاء )  نصف الدية كغريه( رجله عمدا 

ا أن هناك فرق بني عني األع ور ويد األقطع، عني األعور لو أزيلت جتب الدية كاملة أل
حاسة ذهبت لكن واحد أقطع له يد واحدة والثانية مقطوعة فلو قطعت هذه اليد كم 

يستحق؟ دية كاملة مثل األعور أم نصف دية؟ يقول نصف دية ألنه ما فيه حاسة 
اآلن هذا  يد بشرطهيد صحيح أقأي األقطع ولو قطع  :ذهبت، املسألة الرابعة، قال

ليس عنده إال يد واحدة وهي اليمىن فقطع من رجل صحيح يده اليمىن فالصحيح أراد 
القود وقال أريد أن تقطعوا يده مثلما قطع يدي فهل نقطع يده ونبقيه من غري يد؟ يقول 
أقيد بشرطه يعين معناه يفرقون بني اليد وبني العني فالعني يقولون ذهاب حاسة وأما اليد 

  .ال تذهب احلاسةف
  ب الشجاج وكسر العظام

 الشجة اجلرح يف الرأس والوجه( الشج القطع ومنه شججت املفازة أي قطعتها 
ا تقطع اجللدة فإن كان يف غريمها مسي جرحا ال)  خاصة إذا   شجة مسيت بذلك أل

عتبار)  وهي(  كان يف غري الرأس والوجه يسمى جرح وال يسمى شجة  أي الشجة 
مخس منها فيها مقدر، ومخس ال مقدرة،  مرتبة)  عشر(  تها املنقولة عن العربتسمي
وال  اليت حترص اجللد أي تشقه قليال( حلاء والصاد املهملتني )  احلارصة( أوهلا  :قال

يسيل منه دم واحلرص الشق يقال حرص القصار الثوب إذا شقة قليال  أي ال) تدميه 
)  الدامعة البازلة الدامية( يليها )  مث(  ذه أمساء هلاه وتسمى أيضا القاشرة والقشرة

اليت يسيل  وهي( لعني املهملة لقلة سيالن الدم منها تشبيها خبروج الدمع من العني 
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طبعا ال البازلة وال احلارصة ما فيها دية مقدرة لكن فيها حكومة معناه نقدره  منها الدم
باضعة كم يساوي ونقدره بعد ذلك كم يساوي عبدا قبل احلارصة أو قبل البازلة وقبل ال

إذاً له % ١فالذي ينقص من القيمة ننظر إىل هذه النسبة من الدية فلو نقص قيمته مثال 
أي تشقه بعد اجللد ومنه )  الباضعة وهي اليت تبضع اللحم( يليها ) مث  من الدية،%١

ولذلك )  يف اللحم وهي الغائصةوهذه الرابعة  املتالمحة( يليها )  مث( مسي البضع 
وهي اليت ما بينها وبني العظم  وهذه اخلامسةالسمحاق ( يليها )  مث( اشتقت منه 

ا ألن هذه اجلراحة )  رقيقة قشرة تسمى السمحاق مسيت اجلراحة الواصلة إليها 
وهي قشرة السمحاق، وإىل اآلن مل  خذ يف اللحم كله حىت تصل إىل هذه القشرة

شيء وصلنا إىل قشرة قبل العظم، وطبعا هذا إذا ثبت اآلن يف  نصل إىل العظم، آخر
فيها ) فهذه اخلمس ال مقدر فيها بل  :الطب انه فيه قشرة قبل العظم، وهللا أعلم، قال

انتهينا من  توقيف فيها يف الشرع فكانت كجراحة بقية البدن ألنه ال ) حكومة( 
ويف ( : قال: ما فيه مقدر وهياخلمسة، ننتقل اآلن إىل ما بعدها، اآلن سنبدأ في

)  وتربزه( هكذا يف خطه والصواب العظم ) ما توضح اللحم  وهي "٦"املوضحة 
فهذا املعطوف  ألنه ملا قال ما توضح اللحم أو توضح العظم، عطف تفسري على توضحه

دة أو فيها إيضاح جمرد تفسري؟ هي  وتربزه معطوف على توضح، هل هذا العطف فيه ز
يعين ولو بقدر رأس إبرة، إذا وصل للعظم  ولو أبرزته بقدر إبرة ملن ينظرهتفسريية، 

لذات فيها مقدر  وأوضحت العظم ولو بشيء يسري فهذه موضحة اآلن يف املوضحة 
وهي اخلمسة من اإلبل وفيها أيضا القصاص فيمكن تقتص فمادام وصلنا إىل العظم أي 

بل ذلك فال قصاص ملاذا؟ ألنه إذا وصل جرح وصل إىل العظم فيجوز القصاص فيه وأما ق
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 ) أبعرة مخسة( : إىل العظم ميكن االستيفاء مع التماثل، أما إذا كان قبل العظم فال، قال
مر معنا أن اخلمسة أبعرة هي دية حلديث عمرو بن حزم ويف املوضحة مخس من اإلبل 

ام إذا كانت  فإن عمت رأسا ونزلت إىل وجه فموضحتان  للسن ولألمنلة من اإل
املوضحة يف الرأس فموضحة، يف الوجه موضحة، لو كانت يف الرأس وطالت ووصلت إىل 

ا فيها عشرة من اإلبل،  هذه  اهلامشة( يليها )  مث( الوجه فتصري موضحتان معناه إ
شمهالسابعة  دة أي تكسره ) وهي اليت توضح العظم و  وفيها(  إذاً هي موضحة وز

بت ومل يعرف له خمالف يف عصره من الصحابة روي عن )  عشرة أبعرة  مث( زيد بن 
شمه وتنقل عظامها وهذه الثامنة املنقلة( يليها )  إذاً هي  وهي ما توضح العظم و

دة  يقصد حلديث عمرو  حلديث عمرو بن حزم)  وفيها مخسة عشر من اإلبلهامشة وز
خذ بن حزم السابق، انتبهوا قبل أن ننتقل إذاً املوضحة له  أن يقتص موضحة وله أن 

خذ  مخسة من اإلبل، واهلامشة له عشرة فهل له أن يقتص؟ له أن يقتص موضحة فقط و
خذ الفرق وهو  مخسة من اإلبل، ويف املنقلة له مخسة عشر، هل له أن يقتص؟ يقتص و

وهي اليت تصل إىل التاسعة  )ويف كل واحدة من املأمومة (  :عشرة من اإلبل، قال
لغني املعجمة وهي اليت ختزق )  والدامغة( الدماغ وتسمى اآلمة وأم الدماغ جلدة 
حلديث عمرو بن حزم ويف املأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ )  الدية ثلث( اجللدة 

شم العظم من الداخل فماذا  وإن هشمه مبثقل ومل يوضحه يعين مل يربز العظم لكن 
وإن هشمه مبثقل ومل يوضحه :  له دية أم ال؟ قالنفعل هنا، هل نقول له مخسة عشر يعين

كما لو أدخل  أو طعنه يف خده فوصل إىل فمه فحكومة :اكتبوا عندها فحكومة، قال
هذا شيء جديد اجلائفة  ويف اجلائفة(  :فحكومة، مث قالغري زوج أصبعه يف فرج بكر 

ما هي  ) ديةويف اجلائفة ثلث ال( : غري مسألة الرأس فهي ليست من الشجاج، قال
ملا يف كتاب عمرو )  ويف اجلائفة ثلث الدية( : اجلائفة؟ سيشرحها اآلن املصنف، قال
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هذه )  اليت تصل إىل بطن اجلوف( أي اجلائفة )  وهي( بن حزم يف اجلائفة ثلث الدية 
طن اجلوف، اآلن سيمثل ما هو اجلوف مثل ماذا؟ سيمثل  هي اجلائفة اليت تصل إىل 

وصدر ومثانة وبني  هذا املثال الثاين بطن ولو مل خترق أمعاء وظهرك: بستة أمثلة
وإن أدخل السهم من جانب  كل هذا الطعن يف هذه األماكن جائزة خصيتني ودبر

رواه سعيد بن املسيب عن أيب بكر  معناه فيها ثلثا الدية فجائفتان فخرج من األخر
ما بني خمرج بول ومين أو يوطأ مثلها فخرق  ومن وطئ زوجة ال :مسألة جديدة وهي

ألن الزوجة صغرية ال يوطأ مثلها فإذاً هذه نعتربها جناية فماذا على ما بني السبيلني 
ألنه أذهب منفعة، وإن كان البول يستمسك،  إن مل يستمسك بول فعليه الدية الزوج؟ 

ا تعترب مثل اجلائفة يعين عليه ثلثها و  وإال فثلثها :قال هي دية ملاذا ثلث الدية؟ أل
اجلائفة، وطبعا هذا غري املهر، سيدفع املهر، وإن كانت هذه الزوجة كبرية يوطأ مثلها يعين 

ألنه َفعل ِفعل مأذون فيه، اآلن  وإن كانت ممن يوطأ مثلها ملثله فهدر: بنت تسع، قال
 إذا جرب كما كان بعري "١") يف الضلع( جيب )  و(  :سينتقل إىل دية العظام، قال

الرتقوة )  بعري "٢" كل واحدة من الرتقوتني( جيب يف )  و( بعري واحد،  الضلع فيه
ملا روى سعيد عن عمر  يف الضلع مجل ويف  الواحدة فيها بعري يعين مثل الضلع

يعين من أسفل  الرتقوة مجل والرتقوة العظم املستدير حول العنق من النحر إىل الكتف
ن وإن اجنرب الضلع أو الرتقوة غري مستقيمني  ولكل إنسان الرقبة إىل الكتف ترقو

إذاً الضلع والرتقوة إذا جربت صحيحة كما كانت ففيها دية بعري كل واحد فيه  فحكومة
بعري لكن إذا جربت غري مستقيمة ففيها احلكومة معناه نقدره قبل هذا العيب مث نقدره 

معناه له  % ٥نقصت القيمة وقد جربت غري مستقيمة ونرى كم النقص يف القيمة، فلو 
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وهو الساعد اجلامع "٣") يف كسر الذراع( جيب )  و(  :قال%. ٥كم من الدية؟ 
وهو الكوع  والزند)  الساق( يف )  و الفخذ( يف )  و( لعظمي الزند والعضد 

، وإن جرب غري ) جرب ذلك مستقيما بعريان إذا( والكرسوع الذي يف مفصل الكف 
سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن  ملا روى :المستقيما ففيه حكومة، ق

عمرو بن العاص كتب إىل عمر يف أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه 
ألنه   الصحابةبعريين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من اإلبل ومل يظهر له خمالف من 

من ( املذكور )  ما عدا ذلكو (  :كل زند فيه بعريان فإذا كسر الزندين ففيه أربعة، قال
 يف آخر الظهر، وعصعص وهي فقار الظهر، كخرزة صلب)  اجلراح وكسر العظام

إذاً كم عظم عند فيه الدية؟  ففيه حكومة( وهو منبت الشعر الذي فوق الفرج  وعانة
واحلكومة  :الضلع، الرتقوة، الذراع، العضد، الساق، الفخذ، الزند، ما هي احلكومة؟ قال

ين عليه كأنه عبد الأن ي به قد برئت فما ( جناية به مث يقوم وهي أي اجلناية  قوم ا
 مثلما قلنا النسبة املئوية مثل نسبته من الدية( أي للمجين عليه )  نقص من القيمة فله

ين عليه لو كان )  قيمته( أي لو قدر أن )  كأن من )  عبدا سليما( أي قيمة ا
لنقصه )  سدس ديته( أي يف جرحه ) جلناية مخسون ففيه  ستون وقيمته (اجلناية 

ين عليه لو كان عبدا ستون، وقيمته  جلناية سدس قيمته كأنه يقول لو قدر أن قيمة ا
جلناية مخسون فكم الفرق  مشايخ؟ بني اخلمسني والستني فيه السدس أي يف جرحه 

جلناية س إال أن تكون (  :دس القيمة، قالسدس ديته معناه له سدس الدية لنقصه 
ا (من الشرع )  احلكومة يف حمل له مقدر تصوروا  ) املقدر( أي احلكومة )  فال يبلغ 

قصا فحكومة،  اآلن أن السن فيه مخس من اإلبل إن عاد سليما، إن مل يعد سليما وعاد 
حلكومة وظهر أنه يساوي عشرة من اإلبل فال ميكن، فال يبلغ  ه  حلكومة لو قدر

املوضحة  تبلغ حكومتها أرش املوضحة كشجة دون املوضحة ال :املقدر، ومثل قال
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فيها مخس من اإلبل لكن لو شجة دون املوضحة فينبغي أال تبلغ احلكومة أرش املوضحة 
ه عن طريق احلكومة فوجد أن هذا اجلرح الذي أصابه أقل  مخسة من اإلبل، فلو قدر

  أو سبعة من اإلبل فال ميكن أن تبلغ ن اإلبل من املوضحة يساوي ستة م
أرش املوضحة معناه ملا نقول ال تبلغ حكومتها أرش املوضحة يعين معناه ال تصل إىل 

لتقريب أو  اخلمس، أعلى حد ميكن أن تصل إليه هو األربعة، لو وصلت إىل اخلمس 
لسبع نعطيه أربعة فقط، قال برء قوم حال  وإن مل تنقصه اجلناية حال: لست أو 

ن دم هذه احلالة الثانية إذا مل ينقص حال الربء، بعدما برئ يعين جرح جرحا فننتظر  جر
حىت يربأ نرى كم يساوي مث بعد ذلك جنري احلكومة فوجد أنه بعد الربء مل ينقص فإذاً 

ن الدم فلو كان عبد مل  نعيد احلكومة لكن ال نقدرها بعد الربء وإمنا نقدرها حال جر
من % ٢إذاً له % ٢جيرح وعبد جمروح والدم يسيل كم سينقص من قيمته؟ ينقص مثال 

ن دم :الدية وهلذا قال  فإن مل تنقصه أيضا وإن مل تنقصه اجلناية حال برء قوم حال جر
ه عبد بدمه وعبد من غري دم فال فرق إذاً ال  ن الدم مل ينقص فقدر وأحيا حال جر

مثل لو قطع قطعة زائدة كانت أو زادته حسنا  نقصه أيضافإن مل ت :شيء وهلذا قال
هذا نتكلم عن الدية ما فيه لكن " ويعزر"لكن اكتبوا عندها  فال شيء فيها: تعيبه، قال
  .التعزير نعم

  ب العاقلة وما حتمله
)  اته كلهم من النسب والوالء قريبتهمبعص( ذكور ) عاقلة اإلنسان  (العاقلة 

قال عصبته من النسب والوالء،  كابن ابن ابن عم جد اجلاين)  وبعيدهم( كاإلخوة 
 حاضرهم وغائبهم حىت عمودي(  :الوالء هو املعتق معناه املعَتق هو الذي يتحمل، قال
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ء اجلاين و )  نسبه يعين يدخلون يف العاقلة، العاقلة  إن علوا وأبناؤه وإن نزلواوهم آ
خلطأ، ويف شبه العمد يعين العاقلة ال سيعقلون عن اجلاين لكن ليس يف العمد، يف ا

ا يف مال اجلاين وحالة ومغلظة مربعة، وشبه العمد على  حيملون العمد فالعمد مغلظ أل
العاقلة خمففة من هذا الباب، وتكون مغلظة يعين مربعة مؤجلة وأما اخلطأ فهي خمففة يف 

ا تكون على العاقلة وتكون خممسة ومؤجلة ثالث سنوات سواء كان  :، قالالثالث أل
حلديث أيب هريرة قضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف جنني امرأة من بين  امرأةاجلاين رجال أو 

لغرة توفيت يعين  حليان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة مث إن املرأة اليت قضى عليها 
ها وبنيها وإن العقل على فقضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن مرياثها لزوج  توفيت أم اجلنني امليت

عقلت من فالن إذا غرمت عنه دية جنايته ولو عرف نسبه  عصبتها متفق عليه يقال
ا مل يعقلوا عنه ويعقل هرم وزمن وأعمى أغنياء إذا كان  من قبيلة ومل يعلم من أي بطو

يف العاقلة رجل كبري يف السن أو مريض مرض مزمن أو أعمى لكنهم أغنياء يستطيعوا 
س ال يعقلون من العاقلة ال يتحملون شيء الدف ع فيدفعون هذا ال يعفيهم لكن عند 

ميلك  ألنه ال)  وال عقل على رقيق(  :وهم من سيذكرهم اآلن، مخسة أشخاص، قال
يعين لو كان أحد العاقلة عبد فهو ال يعقل، والثاين غري ضعيف  هملك فملك وول

ما ليسا من أهل ك)  غري مكلف( على  ال)  و(  :مكلف، قال صغري وجمنون أل
ميلك نصاب زكاة عند حلول احلول فاضال  ال)  فقري( على  ال) و (  :والثالثالنصرة 

ألنه ليس من  يعين صاحب حرفة إذاً الفقري ال يعقل عنه كحج وكفارة ظهار ولو معتمال
لفوات  مسهذا اخلا ) وال خمالف لدين اجلاين وهذه الرابعة، وال أنثى( أهل املواساة 

إذاً من الذي ال يعقل؟ لو كان العاقلة وهم العصبة فيهم عبد فال  املعاضدة واملناصرة
يعقل، وصغري ال يعقل، وفقري ال يعقل، وامرأة ال تعقل، وكافر ال يعقل فهذا ال يدخل يف 

لكن لو كانوا على دين واحد نعم  ويتعاقل أهل ذمة احتدت مللهم: العاقلة، قال
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فال حنمل  وخطأ إمام وحاكم يف حكمهما يف بيت املالقل إىل خطأ اإلمام يتعاقلوا، انت
العاقلة وإمنا حنمل بيت املال، ومن ليست له عاقلة يعين قتل خطأ مثال، نقول أو قتل شبه 
عمد، هل نقول أو قتل عمدا؟ العمد يف ماله هو وليس يف مال العاقلة، فلو وجبت على 

عاقلة له أو له وعجزت فإن كان   ومن ال :زت؟ قالالعاقلة وال عاقلة له أو له وعج
وإن كان مسلما فمن بيت املال حاال  يعين عليه يف مال الكافر، كافرا فالواجب عليه

يعين وإن مل ميكن من بيت املال سقطت الدية يعين كما لو عدم  إن أمكن وإال سقطت
املوفق وهو أوىل  القاتل، سقطت هذه من مفردات املذهب، وعنه جتب على القاتل، قال

ا جتب على القاتل إذا تعذر من بيت املال،  من إهدار دماء األحرار، إذاً الرواية الثانية أ
ت وال حتمل كل  ت ال حتملها العاقلة أصال فالعاقلة حتمل بعض اجلنا عند بعض اجلنا

ى ال حتملها، جناية، ومر معنا قلنا اجلناية اليت ال حتملها العاقلة هي العمد وأشياء أخر 
ولو مل جيب به قصاص كجائفة )  العاقلة عمدا حمضا وال حتمل(  :املسألة األوىل، قال

يعين لو أنه طعن واحد جائفة أو مأمومة يف رأسه وما فيها قصاص لكن فيها دية  ومأمومة
ألن العامد غري معذور  :وتعمد ذلك وليس بشبه عمد أو خطأ فالعاقلة ال حتمل، قال

حملض شبه العمد فتحملهفال يستحق  واخلطأ كذلك، الثاين العبد،  املواساة وخرج 
وال  أي قيمة عبد قتله اجلاين أو قطع طرفه)  عبدا( حتمل العاقلة أيضا )  وال( : قال

هم يعتربون العبد، العاقلة حتمل يف ! أي جناية العبد، تعرفون ملاذا؟ حتمل أيضا جنايته
ت لكن لو هو أتلف مال أل حد فالعاقلة ال تلزم ال تتحمل، العاقلة تتحمل ماذا؟ اجلنا

تتحمل اجلناية وهي الدية، لكن تصور شخص مثال صدم سيارة فهل جتب عليه الدية 
اآلن؟ ال هذه جتب عليه قيمة متلف فقيمة املتلفات ال تتحملها فهو لو قتل عبدا اآلن 
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ولذلك قلنا العبد ديته قيمته  هل نعترب الواجب اآلن عليه دية أم قيمة متلف؟ قيمة متلف،
سا  عن إنكار)  صلحا( حتمل أيضا )  وال( : فإذاً ال تتحمله، الثالث يعين لو أن أ

لدية وهو ينكر ويقول أ لست بقاتل هلذا وال ألتزم  نه قاتل وطالبوا  ادعوا على رجل 
ف الدية لدية، أصروا عليه وصارت مشكلة، دخلوا القضاء فصاحلهم قال أعطيكم نص

أو أعطيكم بعض الدية وتنسحبون فالعاقلة ال ذنب هلم ألنه اآلن هو منكر أنه جاين فهو 
ال جناية عليه أصال وال دية تلزمه فهو اآلن صاحل لرييح نفسه فالعاقلة ال ذنب هلم، 

وال ( : العاقلة حيملون اجلناية اليت حتصل وال حيملون صلحا عن إنكار هذا الثالث، الرابع
لو جاء وقال نعم أ  جبناية وتنكر العاقلة ن يقر على نفسه)  فا مل تصدقه بهاعرتا

الذي قتلته خطأ والدية علينا يريد حيمل العاقلة والعاقلة تنكر تقول أنت كذاب مل تقتل 
عمدا وال  العاقلةحتمل  روى ابن عباس مرفوعا ال: هذا الشخص وال شيء مثال، قال

 والظاهر أنه موقوف يعين مل يوجد مرفوعا وروي عنه موقوفا عبدا وال صلحا وال اعرتافا
هذا اخلامس، حنن قلنا أن  ) ما دون ثلث الدية التامة( حتمل العاقلة أيضا )  وال( 

خلطأ قطع إصبع  الدية التامة هي مائة من اإلبل فاجلناية اليت توجب أقل يعين مثال 
عاقلة؟ هو وليس العاقلة فالعاقلة ال لشخص فيها عشر الدية هل هو الذي يتحملها أم ال

حتمل إال ما زاد أو ما بلغ ثلث الدية، لو قطع إصبعني هو الذي يتحمل، لو قطع ثالثة 
هو الذي يتحمل، لو قطع أربعة أصابع يصري هنا العاقلة إذا كان قطع من ذكر، لو قطع 

من املرأة؟ فيها أربع أصابع من امرأة من الذي يتحملها؟ اجلاين ألن األربعة كم فيها 
عشرين فما وصلت الثلث، ثالثة أصابع من امرأة كم فيها؟ أقل من الثلث إذاً هو الذي 

ا ال: حيملها، قال حتمل شيئا حىت يبلغ عقل  أي ذكر حر مسلم لقضاء عمر أ
الغرة هي دية اجلنني  قبلها املأمومة إال غرة جنني مات بعد أمه أو معها جبناية واحدة ال

ا مخسة من اإلبل وهي دون الثلث فهل حيملها اجلاين أم حتملها العاقلة؟ اجلاين وهي قيمته
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ا أقل لكن يقول املصنف لو مات اجلنني بعد أمه أو مع أمه فنعتربهم جناية واحدة  أل
يعين نضم دية اجلنني مع دية األم وهلذا قال إال غرة جنني ألنه قال ال حتمل شيئا حىت 

حتمل غرة اجلنني اخلمسة من اإلبل حق اجلنني؟ حتمله تبعا ألمه  يبلغ عقل املأمومة، كيف
إذا مات مع أمه جبناية واحدة يعين جىن جناية واحدة فماتت األم وجنينها فهل نقول األم 

العاقلة حتملها واجلنني ال، هل نقول ذلك أم نقول هي شيء واحد؟ كلهم شيء واحد 
ية واحدة تتحملها العاقلة، لو مات بعد أمه فنضم دية األم مع اخلمسة اإلبل ونقول هي د

، "أ"فهي جناية واحدة، أما لو مات قبل أمه فال وهلذا قال إال غرة جنني مات بعد أمه 
ا تنقص عن الثلث فإذا "ج"ال قبلها " ب"أو معها جبناية واحدة  ، ملاذا قبلها ال؟ أل

ثلث أما إذا ماتوا معا مات قبل األم صارت جناية منفصلة فوجبت مخسة وهي أقل من ال
ذه اجلناية  وجبت معا أي مخسة ومخسني األم مخسني واجلنني مخسة، لو ماتت األم 

ويؤجل ما وجب بشبه العمد واخلطأ : وحلقها اجلنني نقول مخسة ومخسني وجبت، قال
إذاً يف العمد تغلظ من ثالثة أوجه العمد يكون على مال اجلاين، والثاين  على ثالث سنني

والثالث مربعة، شبه العمد على العاقلة، مؤجلة ثالث سنني، مربعة، أصبح يف شبه  حالة
العمد التغليظ من وجه واحد وهو الرتبيع وأما يف العمد فالتغليظ يف الثالثة أوجه، أما 

اخلطأ خمففة من األوجه كلها، وشبه العمد هو الذي أخذ من هذا ومن ذاك فأشبه اخلطأ 
ا مؤجلةيف التخفيف يف وجهني و  ا على العاقلة ألنه شبه خطأ مل يتعمد وكو   .     هي كو

  اخلطأ  شبه العمد  العمد  
  على العاقلة  على العاقلة  على مال اجلاين  ١
  مؤجلة ثالث سنني  مؤجلة ثالث سنني  حالة  ٢
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  خممسة  مربعة  مربعة  ٣
نقول هي على ملا نقول هي على العاقلة، ركزوا اآلن حىت نربط ملاذا كانت مؤجلة فلما 

العاقلة هل نقول حالة أم مؤجلة؟ لو قلنا حالة عاقبنا العاقلة فنحن خففنا على العاقلة 
ختصار، وغلظت من وجه واحد وهو  فإذا كانت على العاقلة تكون مؤجلة هذا هو 

اآلن كيف توزع عليهم؟  وجيتهد احلاكم يف حتميل كل منهم ما يسهل عليه :الرتبيع، قال
 جيتهد يف حتميل كل منهم من العاقلة ما يسهل عليهم فيلزمه مبا يسهل عليه،يقول احلاكم 

ألقرب فاألقرب لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب يعين لو كان له عاقلة قريبني  ويبدأ 
  .ومسافرون وهناك من هم موجودون لكنهم بعيدين أبعد فتؤخذ من بعيد لغيبة قريب

  فصل يف كفارة القتل
هو كافر لكنه قتله حمرم والذمي   ولو نفسه أو قنه أو مستأمناً  ) رمةمن قتل نفسا حم( 

كافر لكن هو نفس حمرم قتلها فهو معصوم الدم، فإذا قتل معصوم الدم فإن كفارة القتل 
جتب على املسلم لو قتل معصوم الدم يعين ال جتب فقط يف قتل املسلم أو الكافر الذي 

ال يف عمد يعين العمد أو شبه عمد )  خطأ( قتلها أو شارك يف  اً نيأو جن ال جيوز قتله،
ال كفارة فيه، ملاذا وجبت يف األخف دون األغلظ؟ نقول هكذا جاء والتماس احلكمة 

 مباشرة( يعين قد يقال أن العمد أغلظ وأشد وال تنفعه الكفارة خبالف اخلطأ وشبه العمد 
شر القتل أو تسبب فقط ) أو تسببا يعين حفر حفرة يف الطريق  قتله مباشرة هو الذي 

( كحفره بئرا : فمات فيها أحد فتلزمه الدية وتلزمه الكفارة وسيأيت بيان الكفارة، قال
عتق رقبة فإن )  الكفارة( القاتل ولو كافرا أو قنا أو صغريا أو جمنو  ىأي عل)  فعليه

 ات األخرى،ليس فيه إطعام مثل الكفار  مل جيد فصيام شهرين متتابعني وال إطعام فيها
 وإن كانت النفس مباحة كباغ أو القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فال كفارة
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هذه صور ليس فيها كفارة، إذا أوجبنا الكفارة على العبد فكيف يكفر، وإذا أوجبنا 
الكفارة على الصغري فكيف يكفر العبد وكيف يكفر الصغري، العبد كيف يكفر، عتق 

غري كيف يكفر، صيام شهرين هو ال يستطيع الصوم وغري رقبة ما عنده مال، والص
، وليه هو الذي خيرج ويكفر قن بصوم ومن مال غري مكلف وليه: مكلف، قال املصنف

فإذا قتل ثالثة خطأ  تعدد بتعدد قتلتو : عتق الرقبة، لو قتل عددا فكم الكفارة؟ قال
  .معناه تلزمه ثالثة كفارات

  ب القسامة
ألن  قسم أقيم مقام املصدر من قوهلم أقسم إقساما وقسامةلغة اسم ال)  وهي( 

لنسبة ألقسم إقساما، أكرم إكراما، أعظم إعظاما وهكذا لكن قالوا وقسامة  املصدر 
أميان مكررة يف دعوى ( وشرعا  :فأقاموا االسم مقام املصدر، ما هي القسامة شرعا؟ قال

وا اآلن الكالم، ملا قال املصنف يف عمدا أو غريه ال ما دون النفس، افهم)  قتل معصوم
دعوى قتل معصوم أخرج ماذا؟ ملا قال يف دعوى قتل معناه لو كانت الدعوة فيما دون 

س ادعوا على شخص أنه قطع طرف فهل تدخلها القسامة أم ال؟ ال  النفس يعين أ
ت تدخلها القسامة، فالقسامة تعترب حالة خاصة، صورة خاصة ال يقاس عليها وإمنا ورد

س  ختصار القسامة أميان سيأيت أ يف النص هكذا ونبني إن شاء هللا بعد قليل، 
ويقسمون مخسني ميينا أن فالن قتل ابنهم أو قريبهم هذا أو وليهم هذا فسيحلفون مخسني 

ميني بشروط أخرى سيذكرها املصنف تقريبا عشرة شروط فإذا توفرت استحقوا دم هذا 
يست أصل يف استحالل الدماء يعين يف الدم ال جيوز أصال فال القاتل معناه هذه الطريقة ل

يت واحد وحيلف، صاحب الدم حيلف مخسني ميني أن فالن قتل ابنه  يصح يف الدماء أن 



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                                     كتاب اجلنايات
     

 
  ٦٠  

 

يت بشهود إال يف القسامة، ملاذا؟ للشروط اليت ستأيت، أن يكون فيها  ذا،  فال يقتل 
ستأيت الشروط املهم الفكرة العامة إذاً هي لوث وعداوة ظاهرة بني القبائل وكذا هذه هي، 

تدخل يف قتل املعصوم لكن لو كانت الدعوى ليست قتل، دون النفس فال تدخل، لو  
كانت الدعوى يف قتل خطأ، شبه عمد تدخل أم ال؟ ننظر يف كلمة قتل معصوم تشمل 

فال يدخل العمد واخلطأ وشبه العمد وال تشمل اجلناية فيما دون النفس ألننا نقول قتل 
القسامة على ما كانت  روى أمحد ومسلم أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أقر :فيها ما ليس بقتل، قال

وال هذه كانت يف اجلاهلية وأقرها النيب ملسو هيلع هللا ىلص ووردت يف الصحيحني،  عليه يف اجلاهلية
من ( و وهذا عرفناه من قوله قتل معصوم،  تكون يف دعوى قطع طرف وال جرح

اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل اليت يطلب (  :األولأي القسامة )  شروطها
لثأر  وكما بني البغاة وأهل العدل وسواء وجد مع اللوث أثر القتل أو  )بعضها بعضا 

يعين وإن مل يوجد أثر للقتل يعين وجدوه ميت لكن ما فيه عالمة ضرب وال جرح وال  ال
فمن ادعى عليه ( : ا فيه أثر للقتل؟ قالوا ميكن خنقوه، قالقطع، كيف ادعوا قتله وم

انتبهوا معي هذا الكالم الذي قاله )  لوث حلف ميينا واحدة وبرئ القتل من غري
املصنف اآلن يريد خيرج يقول هذه الصورة ال تدخل يف القسامة وهي من ادعي عليه 

قتلت وما فيه شهود، ال مل  القتل من غري لوث، ادعوا عليك أنك أنت قتلت فالن، ال ما
يعين إذا مل تكن هناك بينة للمدعي  حيث الأقتل، احلف، حلف ميينا واحدا وبرئ، 

لشهود يعين رفض  كسائر الدعاوي فإن نكل شهود أما إن وجدت شهود عملنا 
لنكولاحللف  لنكول، قال أ ما قتلت، احلف،  قضي عليه  انتبهوا كيف نقضي عليه 

حنكم عليه أنه قاتل؟ انتبهوا حنكم عليه أنه قاتل عمد ونقتله؟ ال، حنكم  لن أحلف، فهل
لنكول إذا كانت املسألة قتل خطأ أو شبه عمد يعين نلزمه الدية، قال إن مل تكن  :عليه 

إذاً يف اخلطـأ ويف شبه العمد  الدعوى بقتل عمد فإن كانت به مل حيلف وخلي سبيله
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ملال، الدية فقط لكن ال نقتل توجب الدية فإن حلف حلف، وإن مل  حيلف ألزمناه 
ومن  :شخص ألنه مل حيلف أو ألنه نكل عن احللف، هذا الشرط األول، الشرط الثاين

جلناية البد وأن يكون  شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل م  معناه الذي ا
ال يتحرك، مشلول  هذا الثالث أما لو كان مكلف لكنه مقعد وإمكان القتل منه مكلف،

عي، فال ميكن،  هذا الرابع يصفون كيف قتله، خنقه، ووصف القتل يف الدعوى ر
هذا السادس الورثة واتفاقهم على الدعوى هذا اخلامس،  الورثةوطلب مجيع طعنه، 

لقسامة يكونون متفقون ومجيعا يطلبون يعين ال يطلب البعض ويرتك  الذين يطالبون 
وكون وهذا السابع،  وعلى عني القاتل الدعوى وهي دعوى القتل،البعض، ويتفقون على 
وهذا الثامن يعين الذين يقيمون الدعوى للقسامة فالقسامة أميان فيهم ذكور مكلفون 

والبد الذي يؤديها رجال فالبد يكون فيهم ذكور مكلفون لكن لو كان أولياء الدم 
وكون الدعوى يتأتى منهم احللف،  يطلبون القسامة نساء وأطفال صغار فال داعي ألنه ال

ال مبهم، لو قالوا ندعي على فالن القتل ومعه آخرون أو  معنييعين ال أكثر على واحد 
قالوا ندعي على شخص على أحد هذين وليس مبعني فال يصلح، قالوا ألنه جاء يف 

يعين معناه  ويقاد فيها إذا متت الشروط :احلديث يقسمون على رجل منهم، مث قال
لدية يف اخلطأ ويف شبه العمد إذا توفرت الشروط العشرة سن قتل القاتل أو سنلزمه 

إذا حلفوا مخسني ميني، يعين توفرت : وحصلت القسامة، وما هي القسامة؟ سيأيت اآلن
ميان  ويبدأ(  :الشروط وحلفوا مخسني ميينا أن فالن القاتل أخذ به هذا املعىن، قال

فالذي يرث وتوزع بينهم بقدر إرثهم )  ون مخسني مييناالرجال من ورثه الدم فيحلف
ويكمل   :النصف حيلف النصف، والذي يرث الربع حيلف الربع ولو فيه كسر نكمله، قال
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أي وقت احللف  ويعترب حضور مدع ومدعى عليه :قال املصنف. كسر ويقضى هلم
مالكه حبسب مثل ويل احلر حيلف مخسني ميينا إذا انفرد مبلكه وإال فعلى  وسيد قن
يعين اآلن  وقت حلف ومىت حلف الذكور فأحلق حىت يف عمد جلميع الورثةملكهم 

خذون أم  خذها الذكور الذين حلفوا والنساء ال  حلف الذكور أخذ الدية فهل 
ميان الذكور أما احلق إذا ثبت فلكل الورثة،  للجميع؟ للجميع فنحن نقول احلق سيثبت 

أي الورثة  )  أو كانوا( عن اخلمسني ميينا أو عن بعضها )  فإن نكل الورثة(  :قال
اآلن نعكس إذا تعذر إذا كان  ) وبرئ نساء حلف املدعي عليه مخسني ميينا( كلهم 

الورثة رفضوا اخلمسني ميني أو تعذر منهم اخلمسني ميني كما لو كانوا نساء أو صغار حىت 
املدعى عليه أين مل أقتل حلف مخسني  لو أرادوا احللف ال نقبل فماذا نفعل؟ قال سيحلف

 وإال: وممكن الورثة يقولون ال نقبل أميان هذا املدعى عليه قالإن رضي الورثة ميينا وبرئ 
القتيل من بيت املال كميت يف زمحة  هذه احلالة الثالثة فدى اإلماميعين وإن مل يرضى 

الطواف وال يدرى من يعين مثل الذي ميوت يف زمحة اجلمعة أو يف زمحة  مجعة وطواف
  .الذي قتله فيفدى من بيت املال

  كتاب احلدود
يف معصية  رة شرعاً مقد ةمجع حد وهو لغة املنع وحدود هللا حمارمه واصطالحا عقوب

لغ عاقل  ال(  هذا هو التعريف، لتمنع من الوقوع يف مثلها ) جيب احلد إال على 
( م احلد على صغري وال جمنون فال يقام، إذاً ال نتصور أن نقي حلديث رفع القلم عن ثالثة

امللتزم املسلم والذمي هذا الذي يلتزم  أحكام املسلمني مسلما كان أو ذميا)  ملتزم
أحكام اإلسالم، وأما معصوم الدم فهذا املسلم والذمي ويضاف إليهم املعاهد الذي 

ه بيننا وبينه عهد، واملستأمن الذي طلب منا األمان وأعطيناه ا ألمان ودخل، ويف عاهد
أحكام )  ملتزم( : الغالب هذا املستأمن يكون حريب فأمناه ودخل، يقول املصنف
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هذا كالم غري دقيق  خبالف احلريب واملستأمن: مث قال املسلمني مسلما كان أو ذميا
احلريب واملستأمن فيهم تفصيل فهؤالء يؤخذان حبد اآلدمي كسرقة وقذف ال حبد  كز 

لكلية وإمنا تقام عليهم احلدود اليت تتعلق حبقوق اآلدميني إذاً هؤالء ال  يقام عليهم احلد 
، قال  عامل( : مثل حد القذف والسرقة وال يقام عليهم املتعلق حبق هللا وهو حد الز

 ئبه فيقيمه اإلمام أو(  حد إال على من علمه لقول عمر وعثمان وعلي ال)  لتحرمي
 كحد الز أو آلدمي كحد القذف ألنه يفتقر إىل اجتهاد مطلقا سواء كان احلد ) 

إىل يعين وجب تفويض إقامة احلد، ملن؟  وال يؤمن من استيفائه احليف فوجب تفويضه
يعين اإلمام يقيم احلدود يف غري  ) يف غري مسجد( ئب هللا تعاىل يف خلقه ويقيمه 

ى أن يقاد يف املسجد وحيرم فيه حلديث حكيم بن حزام أن رسول هللا املساجد  ملسو هيلع هللا ىلص 
م شفاعة وقبوهلا يف حد هللا تعاىل بعد ألشعار وأن تقام فيه احلدود وحتر وأن تنشد فيه ا
نفهم من هذا أن الشفاعة يف غري حد هللا أو قبل وصوله لإلمام أنه ال أن يبلغ اإلمام 

لنا أن اإلمام هو الذي يقيم احلدود س، هل للسيد أن يقيم احلد على العبد أم ال؟ ألننا ق
يعين إقامة احلد  وبشروطه إقامته جبلد ولسيد مكلف عامل به :لكن سنستثين صورة، قال

أما لو مشرتك فال تقيم أنت عليه وأنت متلك  وإقامة تعزير على رقيق كله له جللد
قيم اجللد ال بعضه وال متلك البعض، إذاً هل للسيد أن يقيمه؟ إذا توفرت هذه الشروط ي

القطع وال الرجم، ما فيه رجم أصال، اآلن سيذكر كيف يضرب الرجل وكيف تضرب املرأة 
ألنه وسيلة إىل إعطاء كل عضو حظه )  ويضرب الرجل يف احلد قائما(  :يف احلد، قال
بفتح اخلاء ألن اجلديد جيرحه  ) جديد وال خلق ال( وسط )  بسوط( من الضرب 

احملدود من ثيابه عند جلده لقول ابن ) ميد وال يربط وال جيرد  الو (   واخللق ال يؤمله
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)  بل يكون عليه قميص أو قميصان( مسعود ليس يف ديننا مد وال قيد وال جتريد 
ألن )  وال يبالغ بضربه حبيث يشق اجللد( وإن كان عليه فرو أو جبة حمشوة نزعت 

ديبه ال إهالكه وال يرفع ضارب يده حبيث  ألن هذا سيكون مؤمل  يبدو إبطهاملقصود 
ليأخذ كل عضو منه حظه )  يفرق الضرب على بدنه( سن أن )  و( يف الضرب، 

وألن توايل الضرب على عضو واحد يؤدي إىل القتل ويكثر منه يف مواضع اللحم  
 الرأس( وجو )  ويتقي( كاألليتني والفخذين ويضرب من جالس ظهره وما قاربه 

كالفؤاد واخلصيتني ألنه رمبا أدى ضربه على شيء من هذه )  قاتلوالوجه والفرج وامل
أي فيما )  واملرأة كالرجل فيه(  :كيف تضرب املرأة؟ قال  إىل قتله أو ذهاب منفعته

ا تضرب جالسة( ذكر  ( لقول علي  تضرب املرأة جالسة والرجل قائما )  إال أ
ا ومتسك يداها لئال تن ا أسرت )  كشفوتشد عليها ثيا ألن املرأة عورة وفعل ذلك 

  .حىت نقيم احلد البد أن ينوى به إقامة احلد هلا وتعترب إلقامته نية ال مواالة
واملعىن هنا أشد اجللد  القذف( جلد )  جلد الز مث( يف احلدود )  اجللد وأشد(  :قال

ون جلدة فيقول مادام يقصد الكيفية وال يقصد العدد فجلد الز مائة جلدة والقذف مثان
أن الز زادت يف العدد فيمكن أن تكون أشد يف الضرب لكن ال يكون العكس فمثال لو 

جلد مائة جلدة خفيفة يف الز وجاء يف القذف وجلده مثانني جلدة شديدة فقد تكون 
الثمانني أشد من املائة فال يكون ذلك يعين ال ينبغي أن يكون األقل عدد أكثر إيالما من 

)  الشرب مث( جلد )  مث :األكثر عددا فمادام زاد يف العدد إذاً يزيد يف الكيفية، قال
كيد بقوله )  التعزير( جلد  ما رأفة يف { ألن هللا تعاىل خص الز مبزيد  خذكم  وال 

فال تكون  وما دونه أخف منه يف العدد فال جيوز أن يزيد عليه يف الصفة} دين هللا 
صفتها أشد من مائة جلدة فإذاً يف الصفة يكون جلد الز أشد من جلد الثمانني جلدة 

لو كان احملدود مريضا فال وال يؤخر حد ملرض ولو رجي زواله  :القذف وهكذا، قال
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ذا اجللد، سيذكر املصنف اآلن أنه إذا   لكه مثال  نؤخر وحيد ولو كان مريضا لكن هل 
يف السوط لكن ال نؤجل احلد إذاً ال كان مريض ال حيتمل السوط فيمكن أن خنفف 

وال حلر أو برد وحنوه فإن خيف من السوط مل يتعني فيقام بطرف ثوب يؤخر للمرض 
 يصحو ويؤخر لسكر حىت :لكن لو كان سكرا هل حنده وهو سكران؟ ال قال وحنوه

ألن اهلدف من اجللد لن يتحقق مع السكران فالسكران ميكن ال يدري أننا ضربناه وال 
ومن مات يف حد (  علم أن احلد أقيم عليه إذاً املقصود من احلد ال حيصل مع السكر ي

مر هللا تعاىل وأمر  وال)  فهدر شيء على من حده ألنه أتى به على الوجه املشروع 
املقصود يعين أن من حده مل يتعدى، أما إذا تعدى وقتله بسبب التعدي يعين  رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
 ليس مأذو فيه أو زاد يف العدد أو زاد يف نوع السوط فقتله بتعد ال، أشار ضربه ضر

بسوط  يعين يف صفة السوط ومن زاد ولو جلدة أو يف السوط :املصنف إىل ذلك فقال
ألنه تعدى، انتقل اآلن إىل احلفر هل حيفر يف حد  ال حيتمله فتلف احملدود ضمنه بديته

؟  رجال كان أو امرأة ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل حيفر للجهنية ) لز وال حيفر للمرجوم يف ا( الز
ا لئال تنكشف وجيب يف إقامة حد الز  وال لليهوديني لكن تشد على املرأة ثيا

ئبه  : جيب حضور اثنني األول اإلمام والثاين طائفة من املؤمنني، قالحضور إمام أو 
م برجموطائفة من املؤمنني ولو واحدا وسن  وسن حضور  حضور من شهد وبداء

حلد ويسن أيضا أن  لرجم لكن هذا ليس بواجب، فلو  يبدءواالشهود الذين شهدوا  هم 
  .فال حرج يف ذلك يبدءوامل حيضروا أو مل 

  ب حد الز
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يف القبل معروف، يف الدبر هو وهو فعل الفاحشة يف قبل أو دبر  :عرف الز بقوله
خذ حكم الز فإن كان حمصنا رجم وإن كان الغريب فعلى املذ هب أن فعله يف الدبر ز 

)  إذا ز(  :غري حمصن جلد مائة جلدة وغرب على التفصيل الذي سيأيت، مث قال
هذا احلكم األول، إذا كان حمصنا رجم حىت ميوت  ) احملصن رجم حىت ميوت( املكلف 

يعين   وفعله وال جيلد قبله وال ينفىلقوله ملسو هيلع هللا ىلص :وسنعرف اآلن احملصن من هو؟ قال
احملصن يرجم حىت املوت وال جيمع له مع الرجم جلد فال جيلد مائة جلدة وال ينفى وهو 

 ]أ[واحملصن ( :التغريب، فاجللد والتغريب هذا يف حق غري احملصن، من هو احملصن؟ قال
يف " ٣") صحيحح يف نكا ( "٢"أو املستأمنة) امرأته املسلمة أو الذمية  "١"من وطئ 

 ٧ حران ٦عاقالن ٥لغان( أي الزوجان )  ومها( : هذا الشرط الرابع، قالقبلها 
ب الز عندما  انتهى، ضعوا اآلن تعريف احملصن بني معكوفتني، أصبح اآلن احملصن يف 

ب القذف  لقذف فاحملصن يف  نقول هذه الشروط السبعة خاصة بباب الز ليست 
ب الز الذي حنكم عليه أنه حمصن فإذا ز رمجناه أو غري بشروط  أخرى، احملصن يف 

ه وغربناه واملعيار هذه الشروط السبعة وهي من وطئ امرأته يف : حمصن فإذا ز جلد
نكاح صحيح فنفهم من هذا أنه لو شخص تزوج نكاحا صحيحا ومل يدخل على املرأة 

طل فهذا ليس فليس مبحصن ألنه مل يطأ يف قبلها، م ن وطئ يف ز أو يف نكاح 
مبحصن، أو والعياذ  وطئ يف غري القبل، وهو ال جيوز، فليس مبحصن، ولن حنكم 

لوطءاإلحصانمل تتوفر فيه شروط  إلحصانعليه  أن يطأ املرأة يف : ، إذاً أربعة متعلقة 
هو وزوجته اليت  نكاح صحيح يف القبل، وطئ املرأة يف قبلها يف نكاح صحيح، وكان

لغ عاقل جيمعها كلمة مكلف يعين كالمها مكلف،  لغ، وكالمها عاقل، و وطئها كالمها 
)  فإن اختل شرط منهما :وكالمها حر، نفهم من هذا، سنقرأ اآلن كالم املصنف، قال

فال إحصان لواحد ( أي أحد الزوجني )  مهايف أحد( أي من هذه الشروط املذكورة 
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وا، كيف هذا؟ لنفرض أن رجل وطئ املرأة، أريدكم تفرقوا بني الوطء األول انتبه ) منهما
، الوطء الذي حيصل به اإلحصانالذي حيصل به   اإلحصان، والوطء الثاين وهو وطء الز

وطء معني وبعد ذلك عند  اإلحصانيعين من شروط  اإلحصانوهو من ضمن شروط 
، فوط ين والعياذ  وهو وطء الز ء الز هل جيب به الرجم أو اجللد بناء على وطء 

الشروط السابقة، من الشروط السابقة أن يكون وطئ زوجة يف قبل يف نكاح صحيح ومها 
لغة فحصل منه  لغان، ما رأيكم لو أنه وطئ زوجته يف القبل لكن الزوجة مل تكن 

لغة فهل هو حمصن يعين لو حصل هذا منه مث  اجلماع نكاح لكن مع زوجة ليست 
هب : طلقها مث والعياذ  وقع يف الز فهل نقول هو حمصن؟ ال بل غري حمصن، عاقالن

 اإلحصانأن اجلماع هذا حصل منه وهي ليست عاقلة أو هو ليس بعاقل نقول مل حيصل 
، أو كان أحدمها عبدا هي أمة أو هو عبد وحصل اجلماع وبعد اإلحصانومل تتوفر شروط 

 اإلحصانزىن يعين قبل أن جيامع وهو حر مث زىن فهل نقول حصل  ذلك عتب وبعد ذلك
، ليس مبحصن فيعامل على أنه ليس مبحصن، اإلحصانملا سبق؟ اجلواب ال مل حيصل 

أي )  مهايف أحد( أي من هذه الشروط املذكورة )  فإن اختل شرط منهما :وهلذا قال
يه إذا توفرت هذه الشروط، ركزوا إذاً بناء عل )  فال إحصان لواحد منهما( أحد الزوجني 

معي اآلن، نسأل هللا العافية والسالمة، هذا الباب سيء، لو حصل نكاح صحيح وجامع 
لغة مث طلقها مث حصل الز منها والعياذ   الرجل زوجته وكان هو دون البلوغ وهي 

 وحنوه الويثبت إحصانه بقوله وطئتها  :فهي غري حمصنة، أو منه فهو غري حمصن، قال
ب االحتياط يعين لو  بولد منها مع إنكار وطئه هذا متصور ألن حلوق الولد هو من 

جاء يقول أ مل أطأ نقول نعم أنت مل تطأ لكن ماذا فعلت؟ يقول أ جامعت خارج 
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الفرج، فإن حصل شيء من هذا وحصل ولد ومل ينكره، فالفراش أقر به ونقبل، ألنه ميكن 
ؤه أي منيه إليها وهو مل يشعر، ميكن أن يصل املاء إليها وحصل أن حيصل أن يسبق ما

التلقيح هذا املقصود، فاملقصود اآلن أن مسألة ثبوت الولد، ثبوت النسب، فالنسب ال 
الحتياط فقط، فثبوت الولد الذي أثبتنا نسب الولد ألبيه لالحتمال  ليقني بل  يثبت 

الحتمال وأثبتناه وقبلناه وللمصلحة ال يعين أننا  فقط ألنه مصلحة للولد، فما حصل 
) وإذا ز ( : قال. إذا كان مبجرد ذلك اإلحصان، فنحن ال ثبت اإلحصاننثبت به 
الزانية والزاين { لقوله تعاىل )  جلد مائة جلدة ]ب[ احلر غري احملصن( املكلف 

ا روى مل)  عاما( أيضا مع اجللد )  وغرب( } فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
الرتمذي عن ابن عمر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضرب وغرب وأن أ بكر ضرب وغرب وأن عمر 

لود )  ولو( إذاً ثبت من فعلهم  ضرب وغرب فتغرب مع حمرم وعليها )  امرأة( كان ا
خبالف العبد سيأيت أنه ال يغرب ملصلحة السيد لكن هنا املسألة اليت كنت أريد أن  أجرته
إليها أن احملصن من هو؟ قلنا الذي جامع املرأة يف نكاح صحيح يف القبل وكان  أصل 

، بئس هذه  كالمها مكلف حر فأصبحا حمصنني، كالمها صار حمصن، تصوروا والعياذ 
ا، فاألول حمصن والزوجة حمصنة فلو أن الزوج احملصن والعياذ  وقع  األمثلة اليت نضر

ا ننظر ما وضعها، فإن كانت يف الز فما احلكم؟ جي لد أم يرجم؟ يرجم، واملرأة اليت ز 
هي أيضا جامعها زوجها يف نكاح صحيح يف القبل وكانت هي وزوجها وليست هي 

لغني عاقلني حرين فهي أيضا حمصنة، وإن مل يكن كذلك فهي  والزاين، هي وزوجها كا 
ونغرب غري احملصن، وهذا اللتباس غري حمصنة فماذا نفعل؟ إذاً نرجم احملصن، وجنلد 
، وهنا يعامل كل حبسب حاله، اإلحصاناملسألتني فالصورتني فيها اجلماع، هناك ثبت هلم 

لو كان هو غريب يعين لو كان هذا  فإن تعذر احملرم فوحدها إىل مسافة القصر: قال
أي مكان الذي وقع منه الز هو أصال غريب ليس من البلد فماذا نفعل به؟ نغربه إىل 
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 ]ج[ ) الرقيق( إذا زىن )  و(  :الثالث ويغرب غريب إىل غري وطنه :غري بلده، قال
فعليهن نصف ما على احملصنات { لقوله تعاىل  هذه العقوبة "١") مخسني جلدة( جلد 

وهي " ٢") وال يغرب(  والعذاب املذكور يف القرآن مائة جلدة ال غري} من العذاب 
ملاذا ال نقول الرقيق إذا كان : سؤال. ه انه خيتلف عمن سبقليست عقوبة ولكنها تنبي

حمصنا فإنه يرجم وإذا كان غري حمصن، ملاذا الرقيق مخسني جلدة، يعين ملا ال نقول لو كان 
الرقيق حمصن، هذا مثل الذي يسأل لو جاء عاشوراء يف رمضان فما احلكم؟ يصوم 

يت عاشوراء يف رمضان، السؤال عاشوراء أم يصوم رمضان فما اجلواب؟ ال ميكن أن 
حنن نقول رقيق وحنن قلنا أن احملصن البد أن يكون كالمها حر إذاً ال يصور هذا، : اآلن
] د[ض الرقيق ألن التغريب إضرار بسيده وجيلد ويغرب مبع)  وال يغرب(  :قال

؟ عه، ماذا نفعل ماملبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد هذا إذا ز والعياذ  حبسابه
جنلده جلد احلر أم جلد العبد؟ يقول حبسابه، فمن كان نصفه حر جنلده مخسني، ونصف 

لنسبة للتغريب نغربه نصف عام  موع مخسة وسبعني، و العبد مخسة وعشرين فيكون ا
لرق ويغرب نصف حر فصار يغرب ستة أشهر، قال )  وحد لوطي( : ألنه ال يغرب 

فإن كان حمصنا فحده الرجم وإال جلد مائة وغرب )  كزان( أو مفعوال به  فاعال كان
يعين املقصود والعياذ  مملوكه مثل األجنيب لو الط به يقام عليه عاما ومملوكه كغريه 

فهم أن الزوجة ليست بلواط  ودبر أجنبية كلواط :ملا قال ودبر أجنبية كلواطاحلد، 
وال جيوز لكنه ال يقام علي حد إذا ولذلك اكتبوا أما الزوجة والسرية فيعزر وطبعا حرام 

فعل ذلك الفعل الشنيع، إذاً أما الزوجة والسرية وهي األمة أل الزوجة حتل له لكن ال 
 بثالثة شروط إال( للز )  وال جيب احلد(  :قال. حيل هلا الدبر فيعزر إذا جاءها منه
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 و قدرها لعدمأ وقلنا أن احلشفة هي رأس الذكر ) أحدها تغييب حشفة أصليه كلها
فال حيد من قبل أو )  آدمي حي يف قبل أو دبر أصليني من(  يعين كانت مقطوعة

ال حيد نعم لكنه يعزر، إذاً رقموا هذه املسائل اليت ال حيد فيها من قبل  شر دون الفرج
شر دون الفرج هذا  وال من غيب هذا الثاين،  وال من غيب بعض احلشفة، "١"أو 

عين عنده عضو زائد ليس الذكر األصلي فغيبه فال حيد لكن يعزر يف كل ي احلشفة الزائدة
هذا الرابع غيب احلشفة األصلية  أو غيب األصلية يف زائدةذلك كما يراه القاضي، 

عضوه هو أصلي لكن املرأة اليت جاءها عندها عضو زائد عندها تشوه عندها ما يشبه 
يمةأ هذا اخلامس، أو ميت :الفرج فأوجل فيه، قال بل يعزر وتقتل هذا السادس  و يف 

 أي)  حراما حمضا( الوطء املذكور وإمنا حيد الزاين إذا كان  للنص للحديثالبهيمة 
احلدود تسقط  ) الثاين انتفاء الشبهة( خاليا من الشبهة وهو معىن قوله الشرط 

لشبهات ما استطعتم لشبهات  بوطء أمة له  فال حيد( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ادرءوا احلدود 
األمة اليت هو ميلك بعضها وهذا معىن أمة له فيها شرك، ميلك بعضها هل  ) فيها شرك

ال جيوز له ذلك، لو وطئها هنا نقول ملكه  ،حيل له أن يطأها مبلك البعض؟ اجلواب ال
أو  :لبعضها شبهة تسقط احلد يعين قد يظن أنه جيوز له ذلك بسبب ملك البعض، قال

يعين وطئ أمة له حمرمة عليه بسبب الرضاع فلو وطئها شبهة أين  رضاع وحنوهحمرمة ب
لرضاع، الشبهة أنه ميلكها فقد  الشبهة؟ هو وطئ اآلن حمرم، وطئ والعياذ  أخت له 

يعين لو  فيها شرك)  أو لولده(  :يظن أنه جيوز إذا كانت مملوكة فكانت هذه شبهة، قال
)  أو وطئ امرأة(  هذه شبهة وسيعزر مع كل هذه الصور،وطئ أمة ولده ميلك بعضها ف

وطئ )  أو(  فال حد أي أمته اليت يطأها ) سريته( ظنها )  ظنها زوجته أو( يف منزله 
طل اعتقد صحته أو(  امرأة  خمتلف فيه كمتعة)  نكاح( وطئ امرأة يف )  يف نكاح 

أو ن بعض أهل البدع يرون حله، يف نكاح متعة وظن أن املتعة جتوز، ملاذا؟ أل املرأةوطئ 
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خمتلف  ملك( وطئ أمته يف )  أو( نكح املرأة بال ويل وظن جواز ذلك،  بال ويل وحنوه
يعين األمة اشرتاها بعقد خمتلف فيه وقبض األمة ووطئها فهذا ال جيوز  بعد قبضه)  فيه

يف ملك  طبعا لكن يقول ال يقام عليه احلد، اكتبوا وقبل القبض حيد، لو وطئ األمة
اء كشر   :مثال للملك املختلف فيه، قال: خمتلف فيه قبل أن يقبضها فيحد، مث قال

التفصيل هو أن الفضويل اشرتى بعني مال غريه فعلى املذهب فضويل ولو قبل اإلجازة 
ين أنه يصح فمن أهل العلم من  طل، وطبعا فيه قول  طل، تصرف الفضويل  أن الشراء 

ذمته يعين مل يشرتيه مبال الغري وليس له التصرف يف مال الغري فال  يصححه، وإن اشرتاه يف
طل، والقول  يصح، وأما إذا اشرتاه يف ذمته ومساه يف العقد فهذا أيضا على املذهب 
الثاين أنه يصح، وإن مل يسمه يف العقد هذا التفصيل الذي مر معنا، وإن مل يسمه يف 

فإن أجاز من اشرتي  إلجيازالذي يصح يف املذهب العقد وإمنا نوى بقلبه أنه لفالن هذا 
ين  له وإال البيع صحيح لكن يلزم هذا الوكيل الفضويل فيصري هي للفضويل، وهناك قول 

، فاخلالف موجود فيها، فهو يقول  اإلجيازأن تصرف الفضويل ال يبطل وإمنا يتوقف على 
ثال قالوا لو أن الفضويل صورها بعضهم م: ، صورة ذلكاإلجيازكشراء فضويل ولو قبل 

نية اشرتى أمة لزيد مث أعجبته  اشرتى أمة لزيد مث وطئها زيد قبل اإلجازة، أو صورة 
لكن قبل  اإلجيازاملصنف يقول لو قبل " اإلجيازوعنه حيد إذا وطئ قبل "فوطئها هو، 

يس وإمنا يطأ بعد اإلجازة هذا الذي، ل اإلجازةاخلالف قوي انه ال يطأ قبل  اإلجازة
الفضويل بل املالك، إذا أجازها صححنا العقد له أن يطأها، قبلها ليست ملكه فال 

يطأها، فإن وطئها قبل ذلك، على العموم هذا مثال لكن أي عقد خمتلف فيه وحصل 
قبضها فإن هذا الوطء ال يقام فيه احلد للشبهة،  أنالقبض لألمة وهو وطئ األمة بعد 
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شئ   ذكر أي حنو ما)  وحنوه(  :قال سالم أو  كجهل حترمي الز من قريب عهد 
يعين لو أن إنسان جهل حرمة الز لكن هذا يشرتط فيه أن يكون يتصور  ببادية بعيدة

اجلهل من مثله لكن الذي عاش يف حاضرة وفيها علم وكذا مث قال أ ال أعلم أن الز 
ا )  أكرهت املرأة أو( : قال. حرام فال نقبل هذا فال حد وكذا )  على الز( املزين 

جلاء ديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيه أي إجبار ملوط به أكره  إذاً  امأو 
ختصار إذا كانت املسألة إكراه فطبعا ال حيد املكره لكن البد أن نتثبت أنه حصل إكراه 

 حيتمل لكن فعال، واإلكراه له شروط وهو أن يكون من قادر على إيقاع اإلكراه والفعل ال
لو هدده مثال بشيء يسري، بضرر يسري، يتحمل هذا الضرر اليسري، أما إذا هدده بضرر 

ال حيتمل كأن هدده أن يقتله وهو قادر على ذلك ويتصور أن يفعل ذلك، ننتقل إىل 
اآلن لكي يقام احلد حد الز شروط، ال حيد إال بشروط، وهذه إذا وضعنا : الشرط الثالث

تغييب احلشفة األول، انتفاء الشبهة الثاين، والثالث هو ثبوت : روط احلدش: هلا عنوان
، قال حد أمرين( الز )  يثبت الثالث ثبوت الز وال( الشرط  :الز أن  أحدمها إال 

ختصار األمرين مها إما إقرار أو شهادة وملا كان حد الز فيه قتل  ) يقر به انتبهوا معي 
لعدد أربع مرات فإما أن يقر أربع مرات أو يشهد عليه أربع شهود وفيه جلد اشرتط فيه ا

لتفصيل ختصار، اآلن نقرأه  لز مكلف ولو قنا ) ١أن يقر به: األول: هذا هو  أي 
يعترب )  و ٣يف جملس أو جمالس( حلديث ماعز وسواء كانت األربع ) ٢أربع مرات( 

ا حتتمل ما ال يوجب احلد بذكر حقيقة الوطء فال تكفي الكناي) ٤يصرح( أن  ة أل
عن إقراره حىت يتم ( أي يرجع  ) ٥ينزع ال( يعترب أن )  و(  وذلك شبهة تدرأ احلد

إذاً أصبحت مخسة شروط أن يقر فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ) عليه احلد 
أربع مرات، يف جملس أو جمالس هي ليست شرط يف احلقيقة لكن أ قلت رقموها حىت 

ه هلا أن هذه ال يلتفت إليها، وأن يصرح بذكر حقيقة الوطء، وأن ال ينزع يعين ننتب
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ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو : الشروط يف احلقيقة أربعة فقط، قال
كيف صدقهم دون أربع؟ يعين قالوا هو أقر صدقهم دون أربع فال حد عليه وال عليهم 

ت ثالث مرات فال حد عليه وال عليهم ألنه مل تكتمل عند أربع مرات قال ال أ أقري
الحظوا  ٢ يف جملس واحد ١عليه أن يشهد( مما يثبت به الز )  الثاين( األمر  البينة،

اآلن يف الشهادة البد أن تكون يف جملس واحد أما اإلقرار ال يشرتط أن يكون يف جملس 
 :يبقى اخلامس سيأيت، قالهذه أربعة شروط و )  ٤هنيصفو  ٣بز واحد :واحد، قال

فيقولون رأينا ذكره يف فرجها كاملرود يف املكحلة والرشأ يف البئر ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا أقر 
عنده ماعز قال له أنكتها ال تكين قال نعم قال كما يغيب املرود يف املكحلة والرشأ 

يعين البد أن يصرحوا  ة أوىلوإذا اعترب التصريح يف اإلقرار فالشهاد يف البئر قال نعم
 ) أربعة( : البد أن يصرح ففي الشهادة يصرحون، قال اإلقراريف الشهادة، إذا كان يف 

هذا اخلامس إذاً أن يشهد عليه يف جملس واحد بز واحد، كيف بز واحد؟ يعين كلهم 
والثاين قال ١يشهدون أننا رأيناه يف يوم كذا يف ساعة كذا لكن لو واحد قال رأيته يف يوم 

 ٦يف الشهر والرابع قال رأيته يف يوم  ٣والثالث قال رأيته يف اليوم رقم ٢رأيته يف اليوم رقم 
يف الشهر إذاً هذه أحوال خمتلفة، حاالت خمتلفة ال يثبت واحد منها فالبد أن يكون بز 

توا { فاعل يشهد لقوله تعاىل  :واحد يصفونه ويكون الشهود أربعة، قال ربعة مث مل 
م( ويعترب أن يكونوا } شهداء  ن يكونوا رجاال )  فيه ممن تقبل شهاد أي يف الز 

أو فسق يعين لو كان أحدهم أعمى  عدوال ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية
سواء (  :فكيف رآه فال تقبل شهادته أو فاسق أو زوج، والزوج له عند حد اللعان، قال

املهم أن يشهدوا يف جملس واحد أما جميئهم لو تفرقوا فال  ) و متفرقنيأتوا احلاكم مجلة أ
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أو مل  فال حد، فإن شهدوا يف جملسني فأكثر: س، اآلن سيذكر صور ختالف ذلك قال
 أو قام به مانع يعين ثالثة شهدوا والرابع تراجع عن الشهادة، يكمل بعضهم الشهادة

الشهود سيحدون للقذف إذاً ال ا للقذفحدو  ظهر أن الرابع أعمى فال تقبل شهادته
كما لو عني اثنان   يشهد أحد يف الز إال إذا كان متأكد أن الذي معه شهود مكتملني 

واضحة هذه املسألة كذلك ألنه مل  يوما أو بلدا أو زاوية من بيت كبري وآخران آخر
س قالوا رأيناه يف يو  م كذا واثنني قالوا تصر شهادة على ز واحد، عني اثنان يوما يعين 

رأيناه يف يوم آخر أو اثنان قالوا رأيناه يف بلد كذا واالثنني الباقني قالوا رأيناه يف بلد آخر 
إذاً كل واحد فيهم يتكلم عن حالة مستقلة حتتاج إىل أربعة شهود، محل املرأة من غري زوج 

وإن محلت امرأة ال (  :أو سيد هل يعترب ز حتد به أم ال؟ سيأيت الكالم أنه ال، قال
وال جيب أن  ملاذا؟ الحتمال الشبهة، احلمل)  زوج هلا وال سيد مل حتد مبجرد ذلك

ألن يف سؤاهلا عن ذلك إشاعة الفاحشة وذلك منهي   يعين القاضي ال يسأهلا تسأل
لز أربعا مل حتد  ا أكرهت أو وطئت بشبهة أو مل تعرتف  عنه وإن سئلت وادعت أ

  .لشبهةألن احلد يدرأ 
  ب حد القذف

شارة )  قذف املكلف إذا( وهو الرمي بز أو لواط  )  حمصنا( املختار ولو أخرس 
وهي ال يتصور منها الز ألن  أو رتقاء له، أو ذات حمرم أي مقطوع الذكر، ولو جمبو

القاذف )  كان إن "أ"مثانني جلدة( قاذف )  جلد( : فرجها مسدود، فما احلكم؟ قال
ربعة شهداء فاجلدوهم { لقوله تعاىل )  راح(  توا  والذين يرمون احملصنات مث مل 

( أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد )  عبدا( كان القاذف )  وإن( } مثانني جلدة 
العربة بوقت صدور ! ، وهو اآلن صار حر؟ كما تقدم يف الز  " ب"جلدة)  أربعني

فمن نصفه حر )  حبسابه( جيلد  "ج")ه املعتق بعض( القاذف )  و( : القذف، قال
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على القاذف )  التعزير يوجب( ولو قنه )  غري احملصن وقذف(  جيلد ستني جلدة
إذاً كالمنا يقول إذا قذف املكلف حمصنا فإن كان هو حر  ردعا عن أعراض املعصومني

جلد مثانني وإن كان عبدا جلد أربعني، واملبعض حبسابه، وإذا قذف غري حمصن فما 
احلكم؟ قال وقذف غري حمصن يوجب التعزير، من هو احملصن؟ احملصن يف القذف غري 

، قال فيسقط بعفوه )  حق للمقذوف( أي حد القذف )  وهو( : احملصن هناك يف الز
يت لكن ال انتبهوا هذا حكم جديد أن يستوفيه بنفسه وتقدم  وال يقام إال بطلبه كما 

هللا فال يقام إال بطلبه وميكن أن يسقطه لكن  حكم القذف حد آلدمي وليس حد حلق
يت واحد ويسقط، لو أكرهت املرأة على الز ليس هلا أن تسقط  ،الز ال ال ميكن أن 

ب القذف هو )  واحملصن هنا(  :احلد على الزاين، من هو احملصن؟ قال احلر  (أي يف 
ئبا منه  عن)  املسلم العاقل العفيف مر معنا وقلنا امللتزم اثنان  امللتزم( الز ظاهرا ولو 

املسلم والذمي، واملعصوم املسلم والذمي واملعاهد واملستأمن، أربعة، فهو اآلن املصنف قال 
املسلم، وامللتزم سيدخل الذمي، واملسلم سيخرج الذمي، على العموم : يف الشروط ٢رقم 

ذكرها صاحب الوجيز ختصار هذه الكلمة هي ذكرت، ذكرها ابن محدان يف الرعاية و 
أما بقية كتب املذهب مل تذكرها فإذاً الظاهر أن املصنف تبع فيه صاحب الرعاية والوجيز، 
واملذهب أنه ال يشرتط امللتزم فاملذهب أن الكافر غري حمصن وعليه مجاهري األصحاب ومل 

هو  يذكر هذا القيد يف أكثر كتب املذهب، إذاً يبدو أن املصنف يف هذه املسألة نقول
وال يشرتط ( وهو ابن عشر وبنت تسع )  مثله الذي جيامع :خالف املذهب، قال

لغ حىت يبلغ ويطالب لكن ال)  بلوغه فلو قذف الصغري إذا كرب  حيد قاذف غري 
  .يطالب هذا املعىن
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وال نشرتط بلوغه لكن اآلن انتبهوا معي هذه الشروط اخلمسة شروط ملن؟ للقاذف : قال
م اآلن للمقذوف فاآلن لو قذف أحد شخصا يف هذه اخلمسة أم للمقذوف؟ الكال

شروط إذاً قذف حمصنا وجب إقامة حد القذف عليه، كم حد القذف؟ اختالف حد 
القذف حبسب القاذف أم املقذوف؟ حسب القاذف فإن كان القاذف حر حد مثانني، 

وط لو اختل شرط من هذه الشر . وإن كان عبد حد أربعني وإن كان مبعض حبسابه
اخلمسة فمن قذف وقد اختل شرط من هذه الشروط كأن ال تتوفر فيه هذه الشروط 

ختصار، قال وال (  :اخلمسة فنقيم على قاذفه حد القذف أم نعزره؟ يعزر فقط هذا هو 
لغا وميكن  ) يشرتط بلوغه ختصار احملصن ميكن أن يكون  بلوغ من  مشايخ؟ يعين 

لغ؟ ميكن لكن ه ل ميكن أن يكون ابن تسع سنوات؟ ال ميكن فأقل سن أن يكون غري 
لنسبة للمرأة تسع سنوات، قال حيد قاذف غري  لكن ال :لنسبة للرجل عشر سنوات، 

: يعين القاذف ليس ببالغ فإذا قذف غري البالغ حمصنا، يقول لغ حىت يبلغ ويطالب
حد القذف هو حد آلدمي، حىت يبلغ ويطالب، فلماذا ال نقيم احلد؟ ألننا قلنا قاعدة أن 

ومن قذف غائبا مل حيد حىت حيضر ويطالب أو : فهذا حق من حقوق اآلدميني، قال
ومن قال البن عشرين زنيت من  إما أن حيضر أو يثبت يف الغيبة، يثبت طلبه يف غيبته

 ) وصريح القذف(  :ألنه كذاب، معلوم الكذب، مقطوع بكذبه، قال ثالثني سنة مل حيد
ت، الصريح مثلألفاظ القذ وصريح (  :ف عند ألفاظ صرحية وعند ألفاظ كنا

كيا عاهر أو قد زنيت أو زىن فرجك و )  زاين  لوطي وحنوه ( قوله )  القذف
إذا فسر هذه العبارة بفعل الزوج يعين  منيوك و منيوكة إن مل يفسره بفعل زوج أو سيد

، مفعولة من زوج أو من سيد فهذا ليس بقذف ي لز عين ليس بصريح الز وليس برمي 
( و ) خبيثة  ( و )  فاجرة ( و ) قحبة  ( أي كناية القذف )  وكنايته(  :قال

كعلقت عليه أوالدا من )  فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرو وحنوه
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ل للعريب النبط هم قوم من العجم، ملا نقو  غريه أو أفسدت فراشه ولعريب  نبطي وحنوه
أنت عجمي، نبطي يعين أنت عجمي، واملقصود يعين أنت لست ابن أبيك لكن هذه  

ت ليست صرحية يف القذف،  لنسبة للصريح  وزنت يدك أو رجلك وحنوهكنا اآلن 
سيذكر اآلن حكم الكناية، ! عرفنا أنه صريح لكن الكناية، الصريح سيؤاخذ به، والكناية؟

إذاً الكناية سنرجع إليه ونقول له فسر هل  وعزر)  ف قبلإن فسره بغري القذ( و  :قال
ه وأقمنا  تقصد به الز أم تقصد شيء آخر؟ فإن فسره بغري القذف قبل وعزر وإال اعترب

هذه الكلمات ليس هلا عالقة  كقوله  كافر  فاسق  فاجر  محار وحنوهعليه احلد، 
الكناية إذا فسرها بغري الز أيضا توجب  لقذف لكن يقول هذه أيضا توجب التعزير مثل

التعزير، إذا قذف أهل بلد فما احلكم، أو مجاعة كبرية ال يتصور منها الز يف العادة؟ 
، فأصال :يعزر، ملاذا؟ للقطع بكذبه، قال ة، أعوذ  يعين قال بين فالن هؤالء كلهم ز

)  وإن قذف أهل بلد أو ( :هذا كالم كذب، مقطوع بكذبه، لكن مثل هذا يعزر، قال
 ألنه ال عار عليهم به للقطع بكذبه)  يتصور منهم الز عادة عزر مجاعة ال( قذف 

لشبهة على نفسه  يت بشبهة هلذه القبيلة وإمنا أتى  يعين ال أحد يصدق مثل هذا، مل 
ل وكذا لو اختلفا يف أمر فقا :والعار على نفسه ألنه يعزر يؤدب ملثل هذا الكالم، قال

لعفو(  أحدمها الكاذب ابن الزانية عزر وال حد أي عفو )  ويسقط حد القذف 
أي طلب )  بدون الطلب( حد القذف )  وال يستوىف( عن القاذف  املقذوف

، إذا  املقذوف ألنه حقه كما تقدم ولذلك لو قال املكلف اقذفين فقذفه مل حيد وعزر
ومل يطالب به سقط وإال فلجميع  وإن مات املقذوف :مات املقذوف فما احلكم؟ قال

يعين إن طالب إذاً إن مل يطالب سقط لكن إن  الورثة ولو عفا بعضهم حد للباقي كامال
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طالب فللورثة يكملوا يطالبوا أو يسقطوا يعين يقيموه أو يسقطوه، ولو عفا بعضهم بعض 
امح هذا الورثة حد للباقي كامال فهو ليس مثل الدم، نصفهم سامح، ونصف قالوا ال نس

ولو غري  ومن قذف ميتا: قال! قذف أ فنريد احلد، يقام احلد للباقني، من قذف ميتا؟
لو كان الوارث حمصن وهو الذي توفرت فيه اخلمسة  حد بطلب وارث حمصن حمصن

شروط فإن كان الوارث حمصن يطالب فيقام عليه احلد ألنه قذف ميتا ليس حبي، وليس 
ب  :قذفه بعد املوت، قالبقذف يف حياته مث مات بل  ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو 

ننتقل إىل . يعين يقتل ولو كان كافرا وأسلم فإنه يقتل ملن قذف نبيا أو كان كافرا فأسلم
  : حد املسكر

  ب حد املسكر
كل شراب أسكر كثريه فقليله حرام ( أي الذي ينشأ عنه السكر وهو اختالط العقل 

يعين يسمى مخرا من أي شيء كان يعين كان من العنب  )وهو مخر من أي شيء كان 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص كل مسكر مخر وكل مخر حرام رواه  أو كان من التمر أو كان من غري ذلك

أي شرب )  يباح شربه وال( وأخرجه مسلم أيضا وهذا قصور يف العزو،  أمحد وأبو داود
ا ومل  وال لتداو وال عطش وال للذة( يسكر كثريه  ما غريه إال لدفع لقمة غص 

فقط يعين هلذه الضرورة وهو أن يغص بلقمة فيضطر للخمر  أي غري اخلمر) حيضره غريه 
إلمرارها أما للذة فال، وللتداوي ال، وللعطش ال، يقول يزيد العطش وال لغري ذلك لكن 

خلمر لكن هذا ا خليار األخري الحظوا يقول إذا كان غص بلقمة فله أن ميرر هذه اللقمة 
ماء جنس وبول ومخر فيقدم النجس، إن مل يوجد جنس : ولذلك لو وجد أمامه ثالثة أشياء

وخاف : ويوجد مخر وبول فنقدم البول، مل يوجد البول ووجد اخلمر فيستعمل اخلمر، قال
يعين يقدم عليهما على البول تلفا ألنه مضطر ويقدم عليه بول وعليهما ماء جنس 

خلط به  أو شرب ما)  املسلم( أي املسكر ) وإذا شربه (  :لنجس، قالواخلمر املاء ا
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هذا قيد يعين معناه لو جيء مبسكر ووضع داخل عصري واستهلك  ومل يستهلك فيه
رائحة نسميه ماذا؟ نقول استهلك فيه، إذا  املسكر داخل العصري فلم يظهر له طعم وال

أم ال حيرم؟ اجلواب حيرم لكن ال يقام  استهلك فيه حيد أم ال حيد؟ اجلواب ال حيد، حيرم
أو فإن استهلك فيه فلن حيد لكن الظاهر مع احلرمة، : عليه احلد، ولذلك اكتبوا تعليق

خلمر إذاً إذا شربه صافيا أو خملوطا بغريه أو معجو مع  أكل عجينا لت به أي خلط 
ت، يف اخلارج يقال هذه شيك والته بكحول وهذه عجني وحنوه، واآلن يصنعونه مع احللو

 احلرية مع "أ"خمتارا عاملا أن كثريه يسكر فعليه احلد مثانون جلدة(  :بدون كحول، قال
ألن عمر استشار الناس يف حد اخلمر فقال عبد الرمحن اجعله كأخف احلدود مثانني ) 

 فضرب عمر مثانني وكتب به إىل خالد وأيب عبيده يف الشام رواه الدارقطين وغريه
فإن مل يعلم أن كثريه يسكر فال حد عليه ويصدق يف جهل يضا هو يف مسلم، يقولون أ

عبدا كان أو أمة )  مع الرق "ب"أربعون( عليه )  و(  يف جهل أن كثريه مسكر،ذلك 
إذاً نعزر من وجد منه رائحتها، نعزره فقط وال يقام عليه احلد  ويعزر من وجد منه رائحتها

اأو حضر ملاذا؟ الحتمال الشبهة،  إذا كان مثله  ال من جهل التحرمي لكن مل يشرب شر
لتحرمي يقبل لكن الجيهل  ، كيف يثبت حد ممن نشأ بني املسلمني يعين اجلهل 

قراره مرة:  الشرب؟ قال  وحيرم عصري غال ،"٢"كقذف أو بشهادة عدلني  " ١"ويثبت 
م ب وأ يعين اشتد وطلعت له رغوة وصار له زبد، إذاً حيرم العصري  لياليهاأتى عليه ثالثة أ

ا شدة، هذا الغليان، أو هذه الشدة : يف صورتني إذا غال، طلع له زبد ورغوة، يسمو
م أيضا ألنه  عالمة وجود سكر، أو أنه أوشك أن يكون مسكر، وإن أتى عليه ثالثة أ

م يف الغالب إنه سيغلي يف هذه املدة، وطبعا انتبهوا اليوم ممكن جنعل العصري ليس ثال ثة أ
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بل ثالثني يوم يف الفريزر أو يف الثالجة فال يتغري فالعربة هي بوجود السكر لكن يف اجلو 
م، قال أو  ويكره اخلليطان كنبيذ متر مع زبيب :العادي سيتخمر يف خالل هذه األ

ه ما تال وضع متر أو حنوه وحده يف ماء لتحلي :فاكهتني خمتلفتني، هذا مكروه، وال يكره
ممل يشتد    .وقلنا هذه الشدة حتصل غالبا يف الثالث ويصاحبها السكر أو تتم له ثالثة أ

  ب التعزير
لغة املنع ومنه التعزير مبعىن النصرة ألنه مينع املعادي من اإليذاء واصطالحا )  وهو( 
واجب يف كل معصية ال ( أي التعزير )  وهو( جيوز فعله  ألنه مينع مما ال)  التأديب( 

لكفارة،  وال كفارةحد فيها  أما ما فيه حد فيقام احلد أو إذا كانت عقوبته كفارة فيلتزم 
 كاستمتاع ال حد فيه :وما ليس فيه حد وال كفارة من املعاصي فيكون فيها التعزير، قال

، قال" ١") أي كمباشرة  :هذه أمثلة، كاستمتاع ال حد فيه يعين استمتاع مل يصل إىل الز
لكون املسروق دون نصاب أو غري  "٢" ) سرقة ال قطع فيها(  ـك)  و( دون فرج 

هذه كلها أمثلة يعين سرق سرقة أقل من النصاب أو ليست من حرز إذاً ليست فيها  حمرز
يعين ضربه ضربة صفعه على  كصفع ووكز)  قود فيها جناية ال(  ـك)  و(  -٣حد، 

إن مل )  "٥"بغري الز ملرأة والقذفا إتيان املرأة(  ـك  )و (  :وجهه أو وكزه ضربه، الرابع
يعين ال حيد األصل   للقاذف فإن كان فال حد وال تعزير وإن نزل يكن املقذوف ولدا

لفرع هذا املقصود، قال أي حنو ما ذكر كشتمه بغري الز )  وحنوه(  :وال يعزر األصل 
ألنه مشروع  بةالتعزير إىل مطال إقامةوقوله هللا أكرب عليك أو خصمك وال حيتاج يف 

للتأديب، تعزير للتأديب، رجل مثال يشتم الناس فيمكن للقاضي أن يعزره إذا ثبت هذا 
حلديث أيب )  وال يزاد يف التعزير على عشر جلدات( : عنده من غري مطالبة أحد، قال

إال يف حد من حدود هللا تعاىل متفق  بردة مرفوعا ال جيلد أحد فوق عشرة أسواط
لكن : اآلن هناك صور مستثناة، قال يراه قصه عن العشرة حسب ماعليه وللحاكم ن
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ار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين سوطا معناه حد  من شرب مسكرا يف 
موع مائة ار رمضان بعشرين سوط معناه ا لفعل  للشرب مثانني جلدة وعزر لفطره يف 

األمة  أمة امرأته وطئومن : ثانيةانتهينا هذه مسألة، املسألة ال علي رضي هللا تعاىل عنه
وال يرجم  حد ما مل تكن أحلتها له فيجلد مائة ليست له بل للزوجة فوطئها فال حتل له

والضمري فيهما يعود للمسألة األوىل وهي الشرب يف    فيهما إن علم التحرميوال يغرب 
تني يف شرب املسكر ار رمضان، واملسألة الثانية وطء األمة، معناه سيجلد مائة يف املسأل

ار رمضان لكن فسرها املصنف مثانني للشرب وعشرين تعزير، ووطء األمة كذلك،  يف 
، ما هو  ٩٩يعين  أمة له فيها شرك عزر مبائة إال سوطا وطئومن  :املسألة الثالثة

السبب؟ الذي ينقص عن حد الز ألنه ال يريد التعزير يصل إىل املائة ألن مائة جلدة هذا 
ار . هذا احلكم فعله عمر  وأرضاهحد و  إذاً الثالثة صور هذه إن شرب املسكر يف 

مائة، وإن وطئ أمة الزوجة اليت أحلتها له فمائة، والثالث من وطئ أمة له شرك : رمضان
قل من احلد وهو  ، التعزير حيرم أن يكون بطرق معينة، مخسة أشياء ال  ٩٩فيها يعزر 

وحيرم تعزير حبلق حلية وقطع طرف أو جرح أو أخذ مال أو  :ا هي؟ قالجتوز تعزيرا، م
ملال فمن أهل العلم  إتالفه هذه اخلمسة أشياء وطبعا بعضها فيه خالف وهي العقوبة 

خذ املال أو إتالف املال لكن خبالف قطع الطرف واجلرح  من جييز ذلك أن يعاقب 
من رجل أو )  ومن استمىن بيده(  :قال فاخلالف فيه أقل أو القتل مثل إزهاق الروح،

وإن فعله خوفا من الز فال شيء عليه إن مل  ألنه معصية)  بغري حاجة عزر(  امرأة
  يقدر على نكاح ولو ألمة

  ب القطع يف السرقة
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ئبه )  إذا أخذ( هذا هو تعريفه  وهي أخذ مال على وجه اإلختفاء من مالكه أو 
مسلما كان أو ذميا خبالف املستأمن )  امللتزم(  :اينهذا الشرط األول، الث املكلف

لكن هذا الكالم فيه نظر، املصنف قال خبالف املستأمن، فما حكمه؟ املذهب  وحنوه
لسرقة من مال املستأمن كما يقطع املستأمن بسرقة مال املسلم، ويف وجه  يقطع املسلم 

أن هذه املسألة ليست هي البن حامد ال يقطع مستأمن وكأن البهويت تبعه، فالظاهر 
نصا ( : امللتزم، والثالث: إذاً الشرط الثاين. املذهب وإال املذهب أنه يؤخذ املستأمن به

لو أخذ  خبالف حريب)  من مال معصوم :هذا الشرط الرابع، واخلامس من حرز مثله
خبالف حريب، الشرط : ماال من مال غري معصوم كاحلريب مثال حمارب فليس بسرقة قال

لو سرق ماال له فيه شبهة كما لو كان هذا املال سيأيت مثاله  شبهة له فيه ال(  :السادس
لكن لو كان هذا املال من شركة هو له فيها شركة له فيها ملك أو من مال لولده فيه 

ذه الشروط أن يكون  ) قطع: هذا السابع، قال على وجه اإلختفاء: ملك، قال إذاً 
ذمي وأخذ نصا من حرز من مال معصوم ومل يكن هناك  مكلف ملتزم إما مسلم أو

خبالف ما لو أخذه علنا وهذا قد يدخل يف قطاع  شبهة وأخذه على وجه اإلختفاء
وحلديث عائشة } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { لقوله تعاىل  :الطرق، قال

خذ املال وهو الذي )  قطع على منتهب فال( تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا 
يعين بسرعة، وهذا  وهو الذي خيطف الشيء ومير به)  وال خمتلس( على وجه الغنيمة 

)  خائن يف وديعة أو عارية أو غريها وال غاصب وال( املختلس يسمى أيضا املختطف، 
خذه على وجه ألن ذلك ليس بسرقة  كل هذه املسائل اليت مضت املنتهب الذي 

خذ ه بسرعة ومير به، الغاصب والغاصب طبعا يشمل املختلس الغنيمة، املختلس الذي 
واملنتهب كلهم غاصبني، اخلائن يف الوديعة يف األمانة، اخلائن يف العارية يستعري الشيء مث 

ولكن األصح أن جاحد العارية يقطع ألن ذلك ليس بسرقة :جيحده خيونه أو غريه قال
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هذه املسألة نقول خالف املذهب  املذهب قطع جاحد العارية معناه أن إن بلغت نصا
لقول ابن عمر كانت خمزومية تستعري املتاع وجتحده فأمر النيب صلى يف مسألة العارية 

أعرف شيئا  هللا عليه وسلم بقطع يدها رواه أمحد والنسائي وأبو داود وقال أمحد ال
خذ  أي يشق اجليب الذي يبط اجليب( وهو )  ويقطع الطرار( يدفعه  ) منهأو غريه و

)  ويشرتط(  :شروط القطع يف السرقةأو بعد سقوطه إن بلغ نصا ألنه سرقه من حرز 
ألن ما ليس )  يكون املسروق ماال حمرتما أن( للقطع يف السرقة ستة شروط أحدها 

لعدم )  قطع بسرقة آلة هلو فال(  مبال ال حرمة له ومال احلريب جتوز سرقته بكل حال
اآلنية اليت فيها مخر  وصليب وآنية فيها مخر)  حمرم كاخلمر(  بسرقة)  وال( االحرتام 

ء فيه ماء: غري اخلمر أيضا هي مهدرة، قال حة املاء  وال بسرقة ماء أو إ ألن األصل إ
ء الذي فيه ماء ألنه اتصل مبا ال قطع فيه لكن اإلمث موجود  للناس كلها، قال وكذلك اإل

ء الذي فيه املاء فلن يقطع ألن املاء ال يقطع يعين لو سرق املاء فال يقطع ولو س رق اإل
ء كذلك ألنه اتصل به، ألن فيهم شيء من احلرية  وال بسرقة مكاتب وأم ولد به، فاإل

وحر ولو صغريا ألنه ليس به عوض وهو ليس مبال ومصحف  :ليسا ماال خالصا، قال
ا هو سرق احلر فهمنا ال يقطع يعين ال يقطع مبا عليهم وال مبا عليهما ألن احلر ليس مبال

بسرقة احلر لكن احلر ملا سرقه أو الصغري ملا سرقه عليه ثياب هلا قيمة، عليه مال، فيقول 
الذي على احلر أو على الصغري أو على املصحف كالثوب والكيس للمصحف ال يقطع 

بع ملا ال قطع فيه أن ( يضا أ)  ويشرتط( الشرط الثاين ما أشار إليه بقوله . به ألنه 
خالصة أو ختلص )  ثالثة دراهم( وهو أي نصاب السرقة )  نصا( املسروق )  يكون

ن فيكون الصايف من هذه الدراهم الثالثة دراهم  من مغشوشة إذا كانت خملوطة بشيء 
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خالصة فالذي خيلص من الفضة ثالثة دراهم والثالثة دراهم من الفضة تساوي تقريبا 
وهذا من الذهب وهذا يساوي تقريبا  أي مثقال)  أو ربع دينار ( :تسعة جرام فضة، قال

 :يعين يصبح يضرب على شكل نقد، قال وإن مل يضرب: جرام ذهب تقريبا قال ١.١٦
يعين لو سرق أي شيء  أي ثالثة دراهم أو ربع دينار)  كأحدمها أو عرض قيمته( 

رقة ما دون ذلك لقوله صلى فال قطع بس: قيمته تبلغ الثالثة دراهم أو ربع الدينار، قال
هللا عليه وسلم ال تقطع اليد إال يف ربع دينار فصاعدا رواه أمحد ومسلم وغريمها وكان 

 وإذا نقصت قيمة(  مها رواه أمحدالثة دراهم والدينار اثين عشر در ربع الدينار يومئذ ث
لو ا بعد إخراجه مل يسقط القطع ألن النقصان وجد يف العني بعد سرقته)  املسروق

سرق ما يساوي تسعة جرام فضة وبعد ذلك اخنفضت األسعار فالعربة بوقت السرقة هذا 
يعين هذه الصور اليت يذكرها املصنف ال تؤثر يف سقوط حد السرقة إذا )  أو ملكها( هو 

يعين ملك  أي العني املسروقة) أو ملكها ( نقصت قيمة املسروق فال يؤثر سيقام احلد 
بعد الرتافع إىل )  القطع يسقط مل( ببيع أو هبة أو غريمها )  لسارقا( العني املسروقة 

كم    ) وقت إخراجها من احلرز( أي قيمة العني املسروقة )  وتعترب قيمتها(  احلاكم
ا القطع كانت تساوي ساعة السرقة  :سيذكر اآلن أمثلة ألنه وقت السرقة اليت وجب 

فنقصت  أو شق فيه ثو( صت قيمته فنق)  كبشا( أي يف احلرز ) فلو ذبح فيه ( 
السبب هو أن ساعة  فال قطع من احلرز)  أخرجه مث( السرقة )  قيمته عن نصاب

(  فال قطع ألنه مل خيرج من احلرز نصاإخراجه من احلرز كانت قيمتها أقل من النصاب 
مل  ا نقوللكن عندم ألنه مل خيرج منه شيئا) املال مل يقطع ( أي يف احلرز )  أو أتلف فيه

)  و( . يقطع ليس معناه أنه ال يضمن هذا املال، فهو يعزر ويضمن املال الذي أتلفه
كما لو وجد  )  أن خيرجه من احلرز فإن سرقه من غري حرز( الشرط الثالث 

واحلرز هو مكان احلفظ املناسب هلذه العني  عليه)  قطع فال( أو حرزا مهتوكا  مفتوحا
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إذ احلرز معناه احلفظ ومنه احرتز أي ) العادة حفظه فيه  ال ماوحرز امل(  املسروقة 
 وقوته وجوره السلطان وعدل ختالف األموال والبلدان( احلرز )  وخيتلف( حتفظ 
ختالف املذكورات )  وضعفه ( أي النقود  "١" ) األموال فحرز( الختالف األحوال 

واحملال  احلصينةأي األبنية )  واجلواهر والقماش يف الدور والدكاكني والعمران
والغلق اسم للقفل خشبا كان )  وراء األبواب واألغالق الوثيقة( املسكونة من البلد 
وهي مثل  "٣"البقل وحرز( بسوق ومث حارس حرز  أي مقفل "٢"أو حديدا وصندوق

 وهي ما)  وراء الشرائج( كقدور طبيخ وخزف )  وقدور الباقالء وحنومها اخلضروات
طبعا هذه أمثلة واألمثلة  قصب أو حنوه يضم بعضه إىل بعض حببل أو غريهيعمل من 

اليت يذكرها املصنف تصح يف زمنه وقد تصح نفس األمثلة يف زمننا وقد ختتلف بعضها 
 كان يف السوق إذا(  :وقد تصح بعضها يف زمننا يف بلد وال تصح يف بلد آخر، قال

ن العادة بذلك)  حارس واخلشب  "٤" وحرز احلطب(  :م، قالالعادة يف زمنه جلر
حلاء املهملة والظاء املعجمة ما يعمل لإلبل والغنم من الشجر )  احلظائر مجع حظرية 

 املواشي وحرز( أي احلظرية تربط بعضها ببعض،  ويربط وي إليه فيعرب بعضه يف بعض
املرعى  يف( " ٦" أي املواشي)  وحرزها(  مجع صرية وهي حظرية الغنم)  الصري "٥"

فما   لكن لو كانت يف املرعى وليس هناك راع فليست حمرزة ) لراعي ونظره إليها غالبا
لو وجد الراعي لكنه ليست حتت نظره غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن احلرز 

فيه جزء حتت نظره وآخر بعيد عن نظره إذاً ليست من حرز فما سرق من حتت نظره حرز 
وحرز ظره فليس حبرز هذه إذا كانت أعراف البلد تقول هكذا، وما سرق من غري حتت ن

ركة "٧" سفن ئم "٨"يف شط بربطها وإبل  يعين حرز اإلبل  معقولة حبافظ حىت 
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ئما،   "٩"ومحولتهاالباركة املعقولة مربوطة حبافظ شخص موجود عندها حىت لو كان 
 ومع عدم تقطريل القطار، تقطريها يعين ربط بعضها ببعض مثبتقطريها مع قائد يراها 

حبافظ كقعوده على متاع وإن  "١١" يف محام وحنوه بسائق يراها وحرز ثياب "١٠"
يعين إذا وجد احلافظ  فرط حافظ محام بنوم أو تشاغل ضمن وال قطع على سارق إذا

ب وحنوه: أما إذا غفل احلافظ فعند ذلك ال يقطع ألنه ما فيه حرز، قال  "١٢" وحرز 
  .وحرز النافذة تركيبها مبوضعها وهكذا هوضعتركيبه مب

عن السارق حلديث ادرءوا احلدود )  الشبهة أن تنتفي( الشرط الرابع )  و( : قال
هذا "١" عال لسرقة من مال أبيه وإن( سارق )  فال يقطع( لشبهات ما استطعتم 

هما جتب ألن نفقة كل من)  وإن سفل "٢"ولده من مال( بسرقة )  والمثال للشبهة، 
بسرقة مال )  ويقطع األخ( ملا ذكر )  واألم يف هذا سواء واألب( يف مال اآلخر 

يعين القرابة ليست شبهة لكن قرابة  ) مال قريبه كل قريب بسرقة( يقطع )  و( أخيه 
متنع قبول الشهادة من أحدمها  ألن القرابة هنا ال :األصول والفروع هي الشبهة، قال

 يقطع وال( لكن األصول والفروع القرابة بينهما متنع الشهادة، ع فلم متنع القط لآلخر
روى ذلك سعيد عن )  عنه ولو كان حمرزا" ٣" أحد الزوجني بسرقته من مال اآلخر

سناد جيد  ملاذا؟ ألن الزوجان عادة يتباسطان بينهما يف املال وهللا أعلم وميكن ال عمر 
 "٤") وإذا سرق عبد (  :لزوجته، قال يتباسطون لكن الشبهة قائمة أنه ممكن يسمح

( سرق )  أو(  فال قطع)  من مال مكاتبه "٥"من مال سيده أو سيد( ولو مكاتبا 
للشبهة فال قطع من بيت مال املسلمني  ) من بيت املال( " ٦" أو قن)  حر مسلم

إذا  وهي أن له حق يف بيت مال املسلمني وملا نقول ال قطع ليس معناه ال إمث بل يف كلها
أخذ من مال أبيه أو من مال ولده أو من مال الزوجة فيه اإلمث وقد يكون فيه التعزير 

أحيا لكن ال قطع وأما إن أخذ من بيت مال املسلمني فال يقطع لكن ال شك أنه مع 
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فال قطع ألن لبيت املال فيها مخس )  مل ختمس "٧" من غنيمة( سرق )  أو(  اإلمث،
فال قطع لدخوله )  من غلة موقوفة على الفقراء "٨" ريفق( سرق )  أو(  اخلمس

مث لكن  فيهم ظر الوقف يعطيه لكن لو سرق ال نقطعه يعزر  ال جيوز له أن يسرق لكن 
لشبهة وهي أن له حق يف هذه الغلة، قال من مال له  شخص( سرق )  أو( : ال يقطع 

لسرقة منه أو ألحد ممن ال" ٩" فيه شركة مل ( وابنه وزوجه ومكاتبه  كأبيه)  يقطع 
سهم أو ابنه أو أبوه أو  للشبهة)  يقطع إذاً لو تصور أن هذه شركة وهو مشارك فيها 

زوجه أو مكاتبه مشرتك يف هذه الشركة فهو ميلك جزء منها فلو سرق منها والعياذ  ال 
أشنع من  والذي يسرق من مال عام هذا. يقطع لكن يعزر ويضمن املال املسروق وهكذا

الشرط . الذي يسرق من شخص واحد ألنه سيكون خصمه يوم القيامة األمة كلها
ا بعد )  وال يقطع إال بشهادة عدلني( اخلامس ثبوت السرقة وقد ذكره بقوله  يصفا
قرار( الدعوى من مالك أو من يقوم مقامه  لسرقة يصفها )  مرتني( السارق )  أو 

بشهادة : إذاً يثبت بطريقتني قطع فيها ع يف حال اليف كل مرة الحتمال ظنه القط
قرار مرتني ١عدلني   إقراره حىت يقطع عن( أي يرجع )  وال ينزع(  :، ويشرتط٢، أو 

س بتلقينه اإلنكارلو رجع عن إقراره شبهة فاحتمال أن يكون صادق ألنه  ) ال  وال 
)  منه املسروق طالبأن ي( الشرط السادس )  و( . حرج يف ذلك لريجع عن إقراره

ا بينة انتظر حضوره )  مباله( السارق  فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت 
ملاذا؟ الحتمال أنه إذا جاء صاحب املال أن يقول أ  ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة

قطعت يده ( الجتماع شروطه )  وإذا وجب القطع( وهبته هذا املال فال يقطع به 
ما وألنه قول أيب بكر وعمر وال خمالف لقرا "أ") اليمىن ءة ابن مسعود فاقطعوا أميا
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أيب بكر وعمر تقطع ميني السارق من )  من مفصل الكف لقول( هلما من الصحابة 
وجو بغمسها يف زيت مغلي لتسد )  وحسمت( الكوع وال خمالف هلما من الصحابة 

ي طر  أفواه العروق فينقطع الدم يقة أخرى، لو وجد اآلن مادة وميكن أيضا أنه تسد 
من  "ب" فإن عاد قطعت رجله اليسرى :تسد العروق أو خياطة تسد العروق، قال

 :حىت يقف وال تكسر الرجل، قال برتك عقبهالذي يف أسفل القدم  مفصل كعبه
إذاً الذي يعيد السرقة تقطع  وحرم أن يقطع "ج" وحسمت فإن عاد حبس حىت يتوب

سرق شيئا  ومن(  :ا حيبس، انتقل املصنف إىل مسألة جديدةرجله اليسرى فإن أعاده
الذي يلقح  بضم الكاف وفتح املثلثة طلع الفحال)  من غري حرز مثرا كان أو كثرا

أضعفت عليه (  من مجار أو غريهيعين غري الثمر أو الكثر  )أو غريمها ( النخل به 
قاله ما هو املذهب؟  هذه املسألة خالف املذهب، عوضه مرتنيأي ضمنه ب)  القيمة

لثمر والطلع واجلمار  القاضي واختاره الزركشي وقدم يف التنقيح أن التضعيف خاص 
واملاشية وقطع به يف املنتهى وغريه ألن التضعيف ورد يف هذه األشياء على خالف 

خالصة  لفوات شرطه وهو احلرز)  وال قطع( القياس فال يتجاوز به حمل النص 
من غري حرز فما احلكم؟ هذه اليت جاء فيها حد هذه األشياء األربعة من سرق أ: املسألة

النص وهي الثمر، والطلع، وهو طلع الفحل اجلزء الذي يطلع من النخلة وتلقح به 
النخلة، واجلُمار، وهو قلب النخلة، واملاشية، فإذا سرق شيء من هذه من غري حرز فإن 

يعين يلزم ويضمن هذه األشياء بقيمتها  ال قطع لعدم احلرز لكنها تضاعف القيمة عليه
وأما ما ذكره املاتن  مرتني هذا الذي ورد فيه النص، وال قطع لفوات شرطه هنا وهو احلرز،

أنه قال من سرق شيئا من حرز مثرا كان أو كثرا أو غريمها يعين مفتوحة أي شيء، فما 
يما ورد فيه النص يسرق من غري حرز فيضاعف مرتني قال واملذهب ال، يضاعف مرتني ف

  .فقط ال غري
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  ب حد قطاع الطريق
لسالح(  :من هم قطاع الطريق؟ قال ولو عصا أو )  وهم الذين يتعرضون للناس 

م املال( أو البحر )  يف الصحراء أو البنيان( حجرا  أو لقصد املال  احملرتم)  فيغصبو
: ف يثبت قطع الطريق؟ قالكي  ) جماهرة ال سرقة(  ألنه قد ال يصلون إىل شيء من املال

يعين بشهود يشهدون أن " ١" ويعترب ثبوته ببينة انتبهوا هذه شروط،ويعترب ثبوته ببينة 
لنسبة للمال  واحلرز ،"٢" أو إقرار مرتنيفالن وفالن قطعوا الطريق،  يعين ويعترب احلرز 

خذونه،  خذونه يكون بلغ نصابونصاب السرقة الذي  السرقة  البد أن املال الذي 
)  منهم( أي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا )  فمن( وهو ثالثة دراهم أو ربع دينار 

انتبهوا معي اآلن قطاع الطرق ما حكمهم؟  له)  قتل مكافئا( أي من قطاع الطريق 
فإن قَتلوا وأخذوا املال قُِتلوا وصلبوا، وإن قَتلوا فقط قُتلوا : نقول حكمهم حبسب فعلهم

ذوا املال فقط ومل يقتلوا أحد قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف، وإن فقط، وإن أخ
أخافوا الطريق فقط خرجوا لكن مل يستطيعوا أن يقتلوا أحد ومل يسلبوا ماال فينفوا من 

أو ( فمن قتل مكافئا له : األرض يغربون حىت يتوبوا، فهمنا خالصة األربعة أحكام، قال
ب القصاص، مسلم قتل مسلم، غري مكافئ  تذكرون املكافئ مكافئأي غري )  غريه يف 

مسلم قتل ذمي، قتل عبدا وهو حر هذا غري مكافئ، سواء كان مكافئ أو غري مكافئ ال 
(  ـك)  و (يقتله احلر )  العبد(  ـك) و ( يقتله أبوه )  كالولد(  :أثر له يف القتل، قال

وجو حلق )  قتل( : كماحل الذي قتله لقصده)  وأخذ املال( يقتله املسلم )  الذمي
هنا  قاتل من يقاد به يف غري احملاربة)  مث صلب(  هللا تعاىل مث غسل وصلي عليه

مشكلة وهي أن الشارح صرف كالم املاتن إذاً إذا قتل مكافئا أو غري مكافئ وأخذ املال 
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ال فما احلكم؟ يقتل ويصلب، انتبهوا معي الذي قتل وأخذ املال، إن قتل مكافئا وأخذ امل
قتل وجو حلق هللا : قتل وصلب، وإن قتل غري مكافئا له قتل ومل يصلب، قال املصنف

تعاىل مث غسل وصلي عليه، والذي يف اإلقناع وشرح املنتهى أنه ال أن يصلب مث يكفن 
ويصلى عليه، قال غسل وصلي عليه مث صلب قاتل من يقاد به يف غري احملاربة يعين كالم 

تل مكافئا وغري مكافئ أم ال؟ ال يفرق، الشارح ذكر قيدا قال إن املاتن يفرق بني من ق
قتل مكافئا فإنه يقتل ويصلب وإن قتل غري مكافئ فإنه يقتل وال يصلب، واحلقيقة أن  

اكتبوا  قاتل من يقاد به يف غري احملاربة)  مث صلب(  :كالم الشارح هو الصحيح، قال
يعين  وال يقطع مع ذلك ) حىت يشتهر أمره(  :وهذا القيد كما يف املنتهى واإلقناع، قال

هذا الذي قتل وأخذ املال نقتله ونصلبه، هل نقطع يده ورجله من خالف؟ ال، نقطع يده 
)  وإن قتل(  :ورجله من خالف لو اخذ املال ومل يقتل أحد، انتقل إىل الثاين، قال

خذ املال قتل حتما ومل يصلب( احملارب  مل يسقط القتل بعفو يعين يقتل وجو و  ) ومل 
ألنه مل يذكر يف خرب ابن  :، لو جاء أهل املقتول وقالوا حنن ساحمنا فال يسقط، قالأحد

كقطع يد أو )  وإن جنوا مبا يوجب قودا يف الطرف(  :، احلكم الثالثعباس اآليت
ما معىن هذا الكالم؟ يعين قطعوا يد أحد نقطع يده هذا )  حتتم استيفاء( رجل وحنوها 

يعين يف القتل، هناك فرق  كالنفس :حتتم استيفاؤه لكن هذا خالف املذهب، قال معىن
بني القتل وبني ما دون النفس، بني القتل وقطع األطراف، ففي القتل يقتلون حتما، ويف 
قطع األطراف خالف يف املذهب عموما، وما ذكره املاتن يعين هو قول، لكن املعتمد يف 

لعفو وليس بتحتم إذاً قال حتتم استيفاؤه كالنفس يعين املذهب أنه قطع األطراف تسق ط 
صححه يف تصحيح احملرر وجزم به يف الوجيز وقدمه يف مثل النفس يتحتم استيفاؤه 
هذا هو املذهب هذا هو املعتمد، ما هو  يتحتم استيفاؤه الرعايتني وغريمها وعنه ال

 النفس، القود يف النفس يتحتم الذي ال يتحتم استيفاؤه؟ القود يف الطرف وليس القود يف
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استيفاؤه، قطاع الطريق قتلوه فيجب قتلهم مجيعا وال أحد يعفو عنهم، قطاع الطريق قطعوا 
أطراف فعلى املعتمد يف املذهب أنه ال يتحتم استيفاؤه يعين اكتبوا عندها بل يستوىف 

هو املذهب قال يف اإلنصاف و  قصاصا يعين لصاحب احلق له أن يستوفيه وله أن يعفو،
كاإلقناع، فما الذي صار معتمد يف املذهب؟ سأذكر ثالثة   وقطع به يف املنتهى وغريه

قتلوا يتحتم القتل، قطعوا أطراف املعتمد أنه ال يتحتم ويستوىف منه قصاصا يعين لو : صور
قتلوا وقطعوا أطراف القتل سنقتلهم وأما القطع فهذا : أراد أن يعفو فله، الصورة الثالثة

ع لويل القصاص ما الذي يقرره، ما الذي قاله املصنف؟ هذا الكالم ظاهر املنتهى يرج
إال إذا كان قد قتل ففهم من كالمه يعين : لكن صاحب اإلقناع قال بعدما ذكر هذا، قال

مجع بني القطع والقتل فإذاً يكون كلهم يتحتم استيفاؤه وهذا نتكلم عن صورة اجلمع بني 
القطع وحده فال يتحتم االستيفاء، وإن حصل القتل وحده يتحتم االثنني معناه إذا حصل 

االستيفاء، وإن حصل االثنان ظاهر املنتهى يتحتم االستيفاء يف القتل وال يتحتم يف القطع 
وكالم صاحب اإلقناع احلجاوي أنه يتحتم االثنني إذاً سنخلص إىل شيء، ما هو؟ القتل 

حتم استيفاؤه أم ال؟ اخلالصة ال يتحتم استيفاؤه انتهينا منه يتحتم االستيفاء، القطع يت
على كالم احلجاوي ال يتحتم استيفاؤه إال إذا كان مع قتل أما إذا انفرد فال يتحتم هذا 
اإلقناع، هل هذا الكالم صاحب اإلقناع هو املراد أم ال؟ وهللا هذه مشكلة عندهم هم 

صاحب اإلقناع ظاهره ملا قال أصال أشكلت عليهم هذه املسألة لكن املرداوي أن كالم 
ن يعين إال إذا كان قد قتل  إال مع قتل فيحتمل املعىن الذي ذكرته اآلن وحيتمل معىن 

فيتحتم االستيفاء يف القتل يعين استثناء منقطع وليس مبتصل، املشكلة أن صاحب املنتهى 
لشرح بعبارة مل يذكرها لكن ذكرها صاحب املنتهى يف الشرح وهو ابن النجار ذكرها يف ا
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أيضا مومهة قال وال يسقط مع قتل فصارت حتتمل أكثر من معىن، دعو نرى ماذا قال 
ذه الكلمة قال وال يسقط حتتم  صاحب اإلنصاف؟ انتبهوا لعبارته هو أصلح من صرح 

القود يف الطرف إذا كان قد قتل على الصحيح من املذهب وعليه األصحاب يعين 
كالم اإلقناع، هو مل يقل كالم اإلقناع لكن هذا هو معناه ألن اإلنصاف يقول املذهب هو  

اإلنصاف قبل اإلقناع، املرداوي قبل احلجاوي، لكن كأن املعىن يشري إىل أن ما قاله يف 
اإلقناع هو املذهب لكن البهويت يقول ال وخيطأون صاحب اإلنصاف يف هذا يقولون 

ن وليس كذلك يعين إال  كما : إذا كان قد قتل، خالصة الكالمالكالم حيتمل أنه شيء 
قال اآلن املصنف أن القود ليس فيه حتتم استيفاء إال إذا قتل عند احلجاوي واملشكلة هنا 

هل هذا هو املذهب أم ذاك هو املذهب ما قاله احلجاوي وصرح به صاحب اإلنصاف أم 
ملصنف؟ أنه ال خنلص إىل ماذا من كالم ا. ما استشكله البهويت؟ إذاً حتتمل هذا وهذا 

ين وحىت قول املرداوي أن هذا هو  يتحتم استيفاؤه، اتركوا كالم اإلقناع هذا موضوع 
هذه الرابعة، وكلمة كل  من احملاربني)  وإن أخذ كل واحد(  :قال. املذهب متنازع فيه

واحد لعلها سبق قلم، اكتبوا أي واحد أو املراد بعضهم ألن هذا املذهب، املذهب لو 
يف أخذ نصا ولو مل تبلغ حصة كل واحد منهم نصا قطعوا، وليس املقصود كل  اشرتكوا

من )  وإن أخذ كل واحد(  :واحد بل املقصود جمموعهم، اكتبوا أو جمموعهم، قال
خذه السارق من املال قدر ما( احملاربني  ومل يقتلوا ( من مال ال شبهة له فيه )  يقطع 

)  وحسمتا( وجو ) له اليسرى يف مقام واحد قطع من كل واحد يده اليمىن ورج
هذه املسألة اخلامسة  فإن مل يصيبوا نفسا وال ماال( سبيله )  مث خلي( لزيت املغلي 

ن يشردوا  معناه جمموعهم وهذا يوضح ما سبقيبلغ نصاب السرقة  ( متفرقني ) نفوا 
وون إىل بلد إمنا جزاء الذين حياربون هللا { حىت تظهر توبتهم لقوله تعاىل )  فال يرتكوا 

ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
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قال ابن عباس رضي هللا عنهما إذا قتلوا وأخذوا املال } خالف أو ينفوا من األرض 
خذوا املال قتلوا ومل يصلبوا وإذا أخذوا املال و  مل يقتلوا قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ومل 

خذوا ماال نفوا من  قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف وإذا أخافوا السبيل ومل 
ولو قتل : انتبهوا هلذه القاعدة القادمة أو الضابط الذي سيأيت األرض رواه الشافعي

يعين ال جيب أن يقتل مجيعهم فلو بعضهم قتل  بعضهم ثبت حكم القتل يف حق مجيعهم
وإن قتل بعض وأخذ املال بعض حتتم قتل  حملون القتل،والبعض مشاركني فكلهم يت

ب(  اجلميع وصلبهم  قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما( أي احملاربني )  منهم ومن 
لقوله )  وصلب وحتتم قتل( يد ورجل )  من نفي وقطع( تعاىل )  ( واجبا )  كان

بوا { تعاىل  إذاً ما  }هللا غفور رحيم من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن إال الذين 
بوا قبل أن يقدر عليهم قبل أن يقبض عليهم، النفي، قطع اليد  الذي يسقط؟ إذا 

وأخذ مبا لآلدميني من نفس وطرف ومال إال إن  :والرجل والصلب وحتتم القتل، قال
يعفى له عنها من مستحقها ومن وجب عليه حد سرقة أو ز أو شرب فتاب منه قبل 

خبالف حد اآلدمي كالقذف، وحد هللا بعد ثبوته فال يسقط، اكم سقط ثبوته عند ح
، من   ولو قبل إصالح عمل :قال ملا قال من وجب عليه حد سرقة اكتبوا عندها حد 

لتوبة، قال قبل  وجب عليه حد  فتاب قبل ثبوته سقط لكن حد آلدمي فال يسقط 
واء كان آلدمي أو لغري آدمي ولو ثبوته عند حاكم أما إن ثبت عند حاكم فال يسقط س

أو ( كأمه وبنته وأخته وزوجته )  على نفسه أو حرمته ومن صال( قبل إصالح عمل 
يمة فله سهل ما(  أي للمصول عليه)  مال آدمي أو  يغلب على  الدفع عن ذلك 

يعين إذا اعتدى على إنسان أو على حرمة إنسان أو على مال إنسان من  ) به ظنه دفعه
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لقتل قتله وال شيء عليه،  شيء ألسهل فإن مل يندفع إال  ألسهل فيدفعه  فإذا اندفع 
لقتل فله( الصائل ) فإن مل يندفع ( حرم األصعب لعدم احلاجة إليه  أي )  إال 

، لو ألنه قتله لدفع شره)  وال ضمان عليه( أي قتل الصائل )  ذلك( للمصول عليه 
لقوله صلى هللا )  شهيد فهو( املصول عليه )  قتل وإن( قتل هذا الدافع فهو شهيد 

اآلن هل هذا  عليه وسلم من أريد ماله بغري حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه اخلالل
الدفع أن يدافع اإلنسان عن  نفسه أو عن زوجه أو ولده أو ماله واجب أم ليس 

 املقتول وال تكون بواجب؟ سيذكر اآلن أنه يلزم إال يف الفتنة، يف الفتنة تكون عبد هللا
عبد هللا القاتل لكن يف غري الفتنة جيب عليك أن تدفع عن نفسك وعن زوجك أما املال 

يف )  ويلزمه الدفع عن نفسه(  :فهذا الذي ميكن أن ترتكه وال جيب عليك الدفع، قال
يديكم إىل التهلكة { غري فتنة لقوله تعاىل  نة وكذا يلزمه الدفع يف غري فت} وال تلقوا 

)  دون ماله( وحرمة غريه لئال تذهب األنفس  ) حرمته( عن )  و( عن نفس غريه 
إذاً املال ميكن أن يرتكه وال يدافع  فال يلزمه الدفع عنه وال حفظه عن الضياع واهلالك

انتقل إىل مسألة أخرى إن دخل رجل البيت  فإن فعل فال ضمان عليه! عنه، فإن فعل؟
لقتل قتل لكن هو متلصصا قال فحكمه كذلك يع ألسهل فإن مل يندفع إال  ين يدفع 

لقتل حيتاج أن يثبت عند القاضي القضية كلها أن هذا صال علي وأنه مل يندفع  إذا دفعه 
لظاهر والظاهر أنك قتلت إنسان  لقتل أما القاضي ال يعلم القاضي سيأخذ  إال 

كل واحد يقتل واحد ويدعي أنه معصوم الدم وإن مل تستطع إثبات فالقاضي معذور وإال  
أي يدفعه )  ومن دخل منزله رجل متلصصا فحكمه كذلك(  :صال عليه، قال

سهل ما خلروج فخرج كذلك مل يضربه وإال فله ضربه  يندفع به  ألسهل فإن أمره 
حلديد لعصا مل يضربه  لو نظر أحد من خالل فتحة يف : مسألة جديدة فإن خرج 

ومن نظر يف بيت غريه من خصاص  :داخل الدار فما حكمه؟ قال الباب أو كذا إىل
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يعين  أو حنوها يعين رماها عينه وحنوه فحذف يعين فروج أو فتحات يف الباب ب مغلق
يقول إذا نظر اإلنسان  فهدر خبالف مستمع قبل إنذاره العني فتلفت ضرب احلاجب

ع ال، فال يطعن يف أذنه ميكن أن يرمى بشيء حىت لو ذهبت عينه لكن لو واحد يستم
وإمنا ينذر فإن بقي فال حرج لكن ابتداء ال يطعن يف أذنه، ملاذا العني نعم واألذن ال؟ 

لعني أكرب  يقولون ألن العني ورد فيها النص خبالف األذن، وقد يكون ضرر التلصص 
ألذن   .  من ضرر تلصصه 

  ب قتال أهل البغي
إذا خرج (  :ريدكم ترقموا هذه الشروط القادمةأ أي اجلور والظلم والعدول عن احلق

ا مبعىن  "٢") هلم شوكة ومنعة "١"قوم بفتح النون مجع مانع كفسقة وكفرة وبسكو
ولو مل يكن يعين بشبهة أخرجتهم " ٤") بتأويل سائغ "٣"على اإلمام( امتناع مينعهم 

لكن خرجوا عندهم يعين هؤالء اجلماعة الذين خرجوا ليس هلم أمري يطيعونه  فيهم مطاع
شوكة هلم أو مل خيرجوا بتأويل أو  ظلمة فإن كانوا مجعا يسريا ال)  فهم بغاة(  شبهة

إذا قام به البعض  فقطاع طريق ونصب اإلمام فرض كفاية سائغ خرجوا بتأويل غري
إذا مل جند إال شخص  من تعني لإلمامة جيرب، وجيرب من تعني لذلك سقط عن الباقي

أن يكون حرا ذكرا عدال قرشيا عاملا كافيا  شرط اإلمام وشرطه لح،واحد هو الذي يص
هذه ستة شروط بعضها طبعا فيه اخلالف، أمحد بن عوض يف حاشيته  ابتداء ودواما

يقول يف فتح وهاب املآرب قال لكن لو توىل غري قرشي وجب طاعته قال املوفق ونسمع 
نه هذا جاء يف احلديث، اآلن هؤالء ونطيع ملن واله هللا أمر وإن كان عبدا حبشيا أل

م؟ قال أي )  عليه( جيب )  و(  :البغاة الذين خرجوا بتأويل سائغ ماذا يفعل اإلمام 
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ينقمون منه فإن ذكروا  ما( عن )  فيسأهلم( أي البغاة )  أن يراسلهم( على اإلمام 
واإلصالح  }فأصلحوا بينهما { لقوله تعاىل )  مظلمة أزاهلا وإن ادعوا شبهة كشفها

يعين لو كان  حيل أزاله وإن كان حالال ينقمون منه مما ال إمنا يكون بذلك فإن كان ما
لكن التبس عليهم  عندهم فعال شبهة صحيحة فيمتنع اإلمام عن املنكر الذي يفعله،

أي رجعوا عن )  فإن فاءوا(  فاعتقدوا أنه خمالف للحق بني هلم دليله وأظهر هلم وجهه
 وجو وعلى رعيته معونته)  قاتلهم( يرجعوا )  وإال( قتال تركهم البغي وطلب ال

ر إال لضرورة وقتل " ١"مبا يعم إتالفهم :لطرق التالية وحيرم قتاهلم كمنجنيق و
وال قود بقتلهم بل الدية  "٥"ترك القتال ومن "٤"وجرحيهم "٣"ومدبرهم "٢"ذريتهم

نقول ال جيوز قتلهم مبا يعم إتالفهم أو قتل يعين ال قود بقتلهم يف حال حيرم قتلهم ألننا 
ذريتهم لكن لو حصل أننا قتلنا الذرية أو قتلنا اجلريح أو قتلنا من ترك القتال فهل يقاد 
 من قتلهم يف هذه احلال اجلواب ال إذاً ال قود بقتلهم أي يف احلال الذي حيرم فيه قتلهم،

فإذا ليس هلم قوة وال حرب حىت يصبح  ومن أسر منهم حبس حىت ال شوكة وال حرب
بيد غري أخذه وما تلف حال حرب غري  يعين من البغاة انقضت فمن وجد منهم ماله

خذوه وإذا تلف فتلف، قال مضمون وإن أظهر قوم رأي اخلوارج ومل : إذا بقي هلم مال 
لكن إن  خيرجوا عن قبضة اإلمام مل يتعرض هلم وجتري األحكام عليهم كأهل العدل

انتقل اآلن إىل مسألة القتال الذي . للقتال وخرجوا عن قبضة اإلمام هنا يقاتلوااجتمعوا 
( طلب ) وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو (  :حيصل بني الطوائف والقبائل لعصبية، قال

سة فهما ظاملتان ما ( من الطائفتني )  كل واحدة وتضمن :األحكام اليت تنبين عليها ر
فأوجبوا الضمان على  ابن تيمية قال الشيخ تقي الدين)  اآلخرى( على ) أتلفت 

جمموع الطائفتني وإن مل يعلم عني املتلف ومن دخل بينهما بصلح فقتل وجهل قاتله 
هذه الصورة إذا دخل بينهم رجل ليصلح فقتل  وما جهل متلف ضمنتاه على السواء
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يضمن الدية، أو ما فمن الذي يتحمل وجهلنا القاتل من هو من الفريقني؟ كال الفريقني 
  .جهل متلفه أتلفوا أموال ليست هلما فكالمها يضمنان على السواء 

 ب حكم املرتد
ركم { لغة الراجع قال تعاىل )  وهو(  الذي يكفر ( واصطالحا } وال ترتدوا على أد

هذا تعريف طوعا ولو مميزا أو هازال بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل )  إسالمه بعد
الذي يكفر بعد إسالمه : ي يكفر بعد إسالمه، وهذا التعريف فيه قيود، قالاملرتد الذ

ا ال تصح إال من البالغ  طوعا يعين ليس إكراها مث قال ولو مميزا أي ال يشرتط يف الردة أ
يعين ال يشرتط يف الردة البلوغ وهذا مكان خالف بني العلماء هل الصغري املميز الذي 

إلسالم والردة؟ على املذهب نعم كما ذكر املصنف، والقول بلغ التمييز هل يصح منه ا
اآلخر أن الصغري ال تصح منه الردة يعين لو ارتد ال يعتد بردته ألنه صغري لكن على كال 

القولني سواء قيل أن الصغري املميز تصح منه الردة أو ال تصح منه الردة فال يقام عليه 
ثاين أنه ال تصح منه ردة فال حد ألنه مل تقع احلد حد الردة على القولني، على القول ال

منه ردة وإمنا ينتظر إىل أن يبلغ مث يرتد بعد البلوغ فعند ذلك يقام عليه حد الردة، وعلى 
قول املصنف وهو املذهب أن الصغري املميز تصح منه الردة يتصور منه أن يرتد فذلك ال 

نعم هذا مرتد لكن ال يقام عليه يقام عليه حد الردة حىت يبلغ وإن صححنا ردته وقلنا 
احلد حىت البلوغ، أما الصغري غري املميز فهذا ال يتصور منه ردة أصال قال ولو مميزا  مث 

ا اإلنسان فذكر أربعة طرق بنطق أو  :قال: قال أو هازال، مث انتقل إىل الطرق اليت يرتد 
د ما يوجب ردته أو إذاً إما أن ينطق مبا يوجب ردته أو يعتق اعتقاد أو شك أو فعل

يشك كأن يشك مثال يف وجود هللا أو يشك يف نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أو يشك يف القرآن أنه كالم 
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هللا أو ال، أو فعل كأن يسجد لصنم مثال أو يسجد لقرب أو حنو ذلك، يعين من املناسب 
مع عليها اليت أمجع عليها أه ل العلم وكثري من أن ننبه أن حد الردة هو من احلدود ا

الناس اليوم والعياذ  بدئوا يشككون يف حد الردة وأن حد الردة  غري صحيح مع أنه 
وما شابه } ال إكراه يف الدين{إمجاع أمة، يقولون أنه غري صحيح بسبب أنه يعارض 

وغري } ال إكراه يف الدين{ذلك واجلواب أن حد الردة وقتل املرتد ال يعارض قوله تعاىل 
ت اليت ظاهرها التخيري ذل ال تعارض } من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر{ك من اآل

والسبب ما هو؟ ألنه ال إكراه يف الدين هذا قبل الدخول يف اإلسالم فال يكره اإلنسان 
هذا قبل الدخول يف اإلسالم } ومن شاء فليؤمن ومن فليكفر{على الدخول يف اإلسالم 

م حكامه فإذا دخل يف اإلسالم فشرب اخلمر فإنه  أما إذا دخل يف اإلسالم فإ يلتزموا 
إلسالم  ا فال حيد ملاذا؟ ألنه مل يلتزم  حة اخلمر لو شر حيد بينما الذمي الذي يعتقد إ

حكام اإلسالم ومن أحكام    ومل يدخل يف الشريعة فإذا دخل يف اإلسالم أخذ 
ظلم ألن هذا هو دستور اإلسالم وهذا  اإلسالم أنه ال جيوز له أن خيرج منه وال يقال هذا

هو شرع هللا إما أن يدخل فال حيق له اخلروج وإما ال يدخل من األساس فإن دخل فليس 
له أن خيرج وسيلزم جبميع أحكام اإلسالم، وهذا طبعا الذين يشككون يف حد الردة يعين 

إىل قضية حرية  أ أعتقد أن هلم مآرب أعظم من مآرب والعياذ  يريدون أن يصلوا
لزام، وهللا نقول  لدين ليس  ن يعين التدين  إن الدين عند هللا اإلسالم ومن يبتغي {األد

وطبعا ال يقبل منه هذا يف اآلخرة من اخلاسرين وهم } غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه
اهلراء مههم الدنيا فهم يريدون أال يقتل يف الدنيا حىت يرتد من أراد أن يرتد، كل هذا 

لتايل لن يقتل املرتد  ن  خمالف إلمجاع األمة الذي ال جيوز خالفه، يريدون حرية األد
: فبالتايل من أراد أن يكفر فليكفر هذا الذي والنيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول كما يف صحيح البخاري

ب حكم املرتد و " من بدل دينه فاقتلوه" املرتدة وأمجعت األمة يقول اإلمام البخاري يف 
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وهنا مسألة دعوين أنبه عليها ألن بعض الناس لألسف يغالط من خالهلا، أما املرتد أي 
الذكر فإنه اإلمجاع يقتل، اخلالف وقع يف مسألة واحدة يف مسألة املرأة هل املرأة لو 

ارتدت تقتل أو ال تقتل؟ هي مرتدة كافرة خالدة خملدة يف النار ليس عند إشكال لكن 
يها حد الردة أم ال؟ هذا الذي خالف فيه أبو حنيفة قال ال تقتل ملاذا؟ لورود هل يقام عل

نصوص عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينهى فيها عن قتل النساء ومجهور األمة سوى أيب حنيفة أن املرأة 
مثل الرجل تقتل، واألحاديث اليت تنهى عن قتل النساء حممولة على النهي عن قتل النساء 

األصليات ألن أصال نصوص النهي عن قتل النساء مل ترد عامة وإمنا وردت يف  الكافرات
ى النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلهاد عند قتال الكفار أن يقتل النساء إذاً  موضع خاص، ما هو؟ 

الكالم يف النساء الكافرات األصليات وليست املرتدات فالنهي عن قتل النساء إمنا هو 
لنساء الك افرات األصليات وليس املرتدات، واملرتدة تبقى حتت عموم قوله، خاص 

يشملها عموم قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص من بدل دينه فاقتلوه، الشاهد خالف يف هذا أبو حنيفة 
فقط واجلمهور على خالف ذلك هذه مسألة من خالهلا يغالط البعض ويقول البعض حد 

الرجل ليس فيه خالف، اخلالف يف املرأة واجلمهور الردة ليس فيه إمجاع بل فيه خالف، 
ا كافرة بنص القرآن  على ذلك، واخلالف ليس يف كفرها وعدم كفرها اإلمجاع على أ
ن الدين عند هللا اإلسالم . والذي يشك يف هذا يكفر ألن هللا سبحانه وتعاىل صرح 

نه ال املسألة الثانية هي الصغري، هل يتصور منه الردة أم ال؟ قلنا  قوالن، على القول 
نه تتصور منه الردة قلنا ال يقتل  تتصور منه الردة إذاً ال يقتل ألنه صغري، وعلى القول 
حىت يبلغ هذان املدخالن اللذان دخل من خالهلما بعض من يبتغي الفتنة وبعض أهل 

ذا غري الزيغ والضالل والعياذ  فيقول املسألة فيها خالف وليس كل مرتد يقتل وه
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ب حكم املرتد واملرتدة وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم  صحيح، قال اإلمام البخاري 
ر كثرية جدا عن الصحابة  والتابعني يف قتل  تقتل املرتدة هذا مذهب اجلمهور واآل

 ب حكم املرتد واملرتدة، وقال ابن عمر: املرتد، قال اإلمام البخاري عليه رمحة هللا
م {: والزهري وإبراهيم تقتل املرتدة، وقال هللا تعاىل كيف يهدي هللا قوما كفروا بعد إميا

أولئك جزاؤهم أن * وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وهللا ال يهدي القوم الظاملني
خالدين فيها ال خيفف عنهم العذاب وال هم * عليهم لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني

بوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن هللا غفور رحيمينظرون إ إن الذين كفروا بعد * ال الذين 
م مث ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون   أيها {: وقال سبحانه} إميا

وقال } الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين 
منوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا مل يكن هللا ليغفر هلم إن الذين آ{: سبحانه

يت هللا بقوم {: وال ليهديهم سبيال وقال سبحانه من يرتد منكم عن دينه وميت فسوف 
ولكن من شرح {: وقال سبحانه} حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين 

م استحبوا احلياة الدنيا * وهلم عذاب عظيم لكفر صدرا فعليهم غضب من هللا ذلك 
م ومسعهم * على اآلخرة وأن هللا ال يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع هللا على قلو

م يف اآلخرة هم {اآلية يقول حقا } ....وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ال جرم  أ
وال يزالون يقاتلونكم حىت }{ مإن ربك من بعدها لغفور رحي{ إىل قوله }اخلاسرون مث 

يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
مث ذكر بعد } حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

وأ وهللا ال أدري أين يذهب هؤالء من هذه " من بدل دينه فاقتلوه: "ذلك حديث
، أين يذهب هؤالء الذين يهولون من أمر الردة والرجوع عن اآل ت الصرحية، والعياذ 

وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن {اإلسالم للكفر لكن صدق هللا تعاىل 
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فأولئك حبطت { من يطيعهم } استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
أقول هانت وهزلت حىت أصبحنا نؤكد على ضرر الردة  }أعماهلم يف الدنيا واآلخرة 

وخطورة الردة واإلمجاع على قتل املرتد فنسأل هللا العافية والسالمة، وستسمعون تشكيكا  
خلطورة أنه  ويال كثريا من أمر الردة، أن أمر الردة ليس  كثريا يف حد الردة وستسمعون 

بة أنه سيخلد يف جهنم فقط دون أن خيلد يف جهنم لكنها ليست قضية خطرية يعين عقو 
  .      يقتل فاحلمد  على العافية، نسأل هللا العافية والسالمة

إن هللا ال { تعاىل كفر لقوله تعاىل )  فمن أشرك (  :قال املصنف رمحه هللا تعاىل
( جحد )  وحدانيته أو( جحد )  أو( أو جحد ربوبيته سبحانه } يغفر أن يشرك به 

)  أو اختذ ( هذه أمثلة وصور ألسباب الردة  كاحلياة والعلم كفر)  صفاته صفه من
)  رسل أو سب هللا( جحد بعض )  صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو( تعاىل 

ألن )  فقد كفر( أي رسوال من رسله أو ادعى النبوة )  رسوله( سب )  أو( سبحانه 
يعين إذاً   يكون إال من جاحدهجحد شيء من ذلك كجحده كله وسب أحد منهم ال

هذه األمور مرتكبها كافر ألنه خارجا عن إمجاع األمة وخمالف ملا هو معلوم من الدين 
مع عليها( جحد )  ومن جحد حترمي الز أو( لضرورة   شيئا من احملرمات الظاهرة ا

خلبز حرام يعين قال أكل ا أي على حترميها أو جحد حل خبز وحنوه مما ال خالف فيه) 
لضرورة، فالذي جيحد حد الردة  حته وجوازه وهو معلوم من الدين  فهذا جممع على إ
وهو جممع عليه والذي يهول من أمر الردة وهو جممع عليه وهللا العظيم خنشى عليه من 

أو جحد وجوب عبادة من اخلمس أو حكما ظاهرا جممعا عليه إمجاعا : الردة، قال
من هذا إن كان جلهل يعرف لكن بعد أن يعرف فإن أصر كفر  الذي جيحد شيئاقطعيا 
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فالذي جيحد حترمي اخلمر أو حترمي الز أو حترمي الر أو حنو ذلك فإن كان جاهال يعرف 
(  أي بسبب جهله وكان ممن جيهل مثله ذلك)  جبهل(  :وإن عرف وأصر كفر، قال

ذا اجلاحد مثله ال جيهل  يعين معىن هذا لو كان ه لريجع عنه)  ذلك( حكم )  عرف
كالذي يعيش يف بالد اإلسالم مث يقول أ ال أعلم أن الز حرام فهذا ال يقبل منه، أشار 

كان ( أصر و )  وإن(  :مث قال لريجع عنه)  ذلك( حكم )  عرف( : إليه املصنف قال
لغ عاقل مث ) مثله ال جيهله كفر ر اإلسالم وبني املسلمني وهو   يقول الذي نشأ يف د

ملعاندته  اخلمر حالل هذا ال حيتاج يعرف، يعرف إذا كان جيهل فمثل هذا يكفر قال كفر
صلى هللا  لإلسالم وامتناعه من االلتزام ألحكامه وعدم قبوله لكتاب هللا وسنة رسوله

وكذا لو سجد لكوكب وحنوه أو أتى بقول أو فعل صريح يف  وإمجاع األمة عليه وسلم
أي  أو أسقط حرمته يعين احتقر القرآن من اإلهانة أو امتهن القرآن ناالستهزاء يف الدي

هذا ال  ال من حكى كفرا مسعه وهو ال يعتقده: حرمة القرآن كل هذا يكفر فاعله، قال
قل الكفر ليس بكافر مادام أنه ال يعتقده إمنا هو ينقله دون اعتقاده   .يكفر، 

  فصل
هذه شروط، املكلف هو البالغ العقل بذلك  ومن ارتد عن اإلسالم وهو مكلف خمتار( 

نون واملكره ما به، نقول ال  نون، واملختار أخرج املكره، معناه الصغري وا خرج الصغري وا
تقع منه الردة؟ ال ليس كذلك، الكالم اآلن على القتل على تنفيذ احلكم فيه، فال ينفذ 

وقد ارتد يعين ممكن نرقمها اآلن  فيه حكم الردة أو حد الردة إال إذا كان مكلفا خمتارا
فإذا اجتمعت هذه الثالثة يف رجل يف شخص رجل أو  ٣خمتار  ٢مكلف  ١نضع ارتد 

امرأة فنطبق عليه حد الردة فكيف يكون حد الردة؟ ال يقتل ابتداء وإمنا يستتاب أوال مث 
م ثالثة( أي إىل اإلسالم )  رجل أو امرأة دعي إليه :يقتل بعد االستتابة، قال )  أ

م، كيف يفعل به؟ قالوجو  وضيق (  :يعين جيب علينا على القاضي أن يستتيبه ثالثة أ
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وحبس لقول عمر  فهال حبستموه ثال فأطعمتموه كل يوم رغيفا ) عليه 
 هذه العبارة خطأ بل استتبتموه كما يف املوطأ ومسند الشافعي والسنن الكربى وأسقيتموه

و يراجع أمر هللا اللهم إين مل أحضر ومل أرض إذ بلغين رواه مالك يف املوطأ لعله يتوب أ
م،  هذا   ولو مل جتب االستتابة ملا برئ من فعلهمإذاً األمر األول هو االستتابة ثالثة أ

يعين إن رجع أسلم يف فرتة  أسلم مل يعزر)  فإن( األثر هو دليل لوجوب االستتابة، 
ب ال يعزر لسيف( وإن  على الردة، االستتابة و لنار لقوله )  مل يسلم قتل  وال حيرق 

 ملسو هيلع هللا ىلص من بدل دينه فاقتلوه وال تعذبوه بعذاب هللا يعين النار أخرجه البخاري وأبو داود
خري، لفظ  طبعا هذا اللفظ هو عند عبد الرزاق يف املصنف أما لفظ البخاري فيه تقدمي و

" تعذبوه بعذاب النار فإين مسعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول من بدل دينه فاقتلوه البخاري قدم فيه ال
ذا الرتتيب، استثىن املصنف يقول إال  :عموما اللفظ كامل موجود يف البخاري لكن ليس 

يعين املرتد إذا كان رسول للكفار فال يقتل ملاذا؟ استدلوا برسويل  رسول كفار فال يقتل
لمة مرتد ورسله مرتدون وأرسل مسيلمة رسولني للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فلم يقتلهما مسيلمة أن مسي

ومها مرتدان إذاً رسول الكفار املرتد ال يقتل ألنه رسول وقال لو أن الرسل تقتل لقتلتكما، 
ئبه وليس كل أحد قال وال يقتله  :اآلن انتهينا من هذا، من الذي يقتل املرتد؟ اإلمام أو 

ئبه ما مل يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله وأخذ ما معهإال إم إذا كان املرتد قد  ام أو 
وال (  التحق بدار احلرب فهنا يكون حالل الدم وجيوز ألي أحد أن يقتله من املسلمني،

سبا صرحيا أو )  رسوله( سب )  أو( تعاىل ) توبة من سب هللا ( يف الدنيا ) تقبل 
تقبل له توبة األول من سب هللا تعاىل والثاين من سب  اآلن يتكلم عن من ال تنقصه

هذا الثالث، من تكررت ردته ال تقبل  ) من تكررت ردته( توبة )  وال(  رسوله ملسو هيلع هللا ىلص،
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وال توبة زنديق وهو املنافق الذي يظهر  :توبته ملاذا؟ ألنه تبنيَّ فساد معتقده، الرابع
 أنه منافق خيفي الكفر ويبطنه ويظهر اإلسالم فيقتل إذا ثبت عند اإلسالم وخيفي الكفر

وال تقبل توبته ألنه أصال يظهر اإلسالم وال نصدق هذه التوبة، طبعا هذه األربعة صور 
هي حمل خالف لكن هذا هو املذهب وإال هي حمل خالف فمن أهل العلم من يرى توبة 

ء تدل على فساد عقيدته ألن هذه األشيا)  بل يقتل بكل حال(  :هؤالء مجيعا، قال
إلسالم ويصح إسالم مميز  :انتهى اآلن سينتقل إىل حكم الصغري، قال وقلة مباالته 

إذاً يصح اإلسالم من الصغري وتصح الردة من الصغري وقلنا هذه مسألة  يعقله وردته
خالف، من أهل العلم من ال يصحح ردته، إذا صححنا إسالمه وصححنا الردة فلو وقع 

يوجب الردة حكمنا بردة الصغري هل نقيم عليه حد الردة أم ال؟ اجلواب ال ملاذا؟ يف أمر 
م :ألنه صغري، مىت نقيمه؟ إذا بلغ، قال  لكن ال يقتل حىت يستتاب بعد البلوغ ثالثة أ

إسالمه )  وتوبة املرتد(  :اآلن انتقل إىل مسألة جديدة وهي كيف تكون توبة املرتد؟ قال
ن يشهدكل كا( توبة )  و(  أن ال إله إال ( املرتد أو الكافر األصلي )  فر إسالمه 

حلديث ابن مسعود أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص دخل الكنيسة فإذا هو )  هللا وأن دمحما رسول هللا
بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حىت أتى على صفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأمته فقال هذه صفتك 

هد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص آووا أخاكم رواه وصفة أمتك أش
انتهينا اآلن من األول كيف يتوب املرتد يعين يسلم اآلن سينتقل إىل الثاين، الطريقة  أمحد

الثانية لتوبة املرتد، بعض املرتدين يرتد بسبب فالبد لقبول توبته أن يرجع عن هذا السبب 
رجل ارتد فقال هو والعياذ  ال يريد اإلسالم فهو كافر، كيف يرجع؟ يتوب ويقول  يعين

من أشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحم رسول هللا لكن رجل مل يقل ذلك وإمنا قال فالن 
الناس يعلم الغيب ويتصرف يف الكون مثل هللا سبحانه وتعاىل، أو قال مثال اعتقد أن 

جع إىل اإلسالم؟ البد أن يرجع عن هذا السبب الذي ارتد بسببه، اخلمر مباحة فكيف ير 
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: شخص يكفر بسبب اعتقاده أن القومية العربية مقدمة على اإلسالم وأن دينه يقول
لبعث  لبعث ر ال شريك له، مث يقول ال إله إال هللا فال يكفي البد أن يكفر  رضيت 

لمني أن يقللوا قليال من هذه الدروشة الذي كفر به الذي ارتد بسببه لذلك البد املس
الزائدة، كل واحد قال ال إله إال هللا وكان سفك دماء املسلمني وأراقها وحارب اإلسالم 

الشرتاكية،  لبعث أو بغريه أو  إلميان  وأهله ومل يبقي فيهم شيئا ويصرح حبرب اإلسالم و
اآلخرة فا أعلم هو مسلم أم طبعا افهموا حنن نتكلم عن أحكام الدنيا وليس عن أحكام 

ن يرجع عن ! ليس مبسلم، ما القضية هللا أعلم؟ لكن حنن يف الدنيا ال نقبل توبته إال 
ن أنكر سورة من القرآن فكيف يسلم؟ يقول  أشهد أن ال إله إال سبب الردة رجل ارتد 

ومن  (  :ره، قالوهو يقوها قبل ذلك، البد أن يرجع ويقر مبا أنك هللا وأن دمحم رسول هللا
كتحليل حرام أو حترمي حالل أو جحد نيب أو كتاب )  كان كفره جبحد فرض وحنوه

حود به( إتيانه بـ )  فتوبته مع(  أو رسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إىل غري العرب  الشهادتني إقراره 
: مرانإذاً املطلوب منه أ من ذلك ألنه كذب هللا سبحانه مبا اعتقده من اجلحد) 

ن واألمر الثاين الرجوع عن سبب الردة، قال فالبد يف إسالمه من اإلقرار مبا  :الشهاد
إذاً أو يقول أ ) بريء من كل دين خيالف اإلسالم ( مسلم أو )  أو قوله أ(  جحده

ولو قال كافر رجعت عن كل ما خيالف شرع هللا وكل ما خيالف دين هللا أ رجعت عنه، 
لشهادتني أسلمت أو أ هذه مسألة  مسلم أو أ مؤمن صار مسلما وإن مل يلفظ 

لشهادتني فيعترب مسلم حكما،  جديدة لو قال الكافر أسلمت أو أ مسلم ومل يتلفظ 
وال يغين قوله دمحم رسول هللا عن كلمة التوحيد وإن قال أ مسلم وال أنطق 

لشهادتني  يت  سالمه حىت  اآلن املرتد كيف نعامله قبل أن يقتل،  لشهادتني مل حيكم 
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ومينع املرتد  :كيف نفعل يف أمواله، كيف نتعامل مع ماله؟ الحظوا األحكام التالية، قال
فإن  "٣"وينفق منه عليه وعلى عياله ،"٢"وتقضى منه ديونه ،"١"من التصرف يف ماله

والده وإمنا يكون يف معناه ال يورث أ صار فيئا من موته مرتدامل يسلم وقتلناه أسلم وإال
بيت مال املسلمني ينفق فيه على املصاحل العامة، انتقل اآلن إىل حكم الساحر، هل 

 ويكفر ساحر يركب املكنسة فتسري به يف اهلواء وحنوه :الساحر يكفر أو ال يكفر؟ قال
معىن ذلك هم يقولون أن السحر نوعان سحر يكفر به صاحبه وسحر ال، ما هو السحر 

به صاحبه؟ قال مصل الذي يركب املكنسة ويطري أما الذي يعمل بعض  الذي يكفر
الطالسم والبخور أو كذا وال يؤثر كثريا فهذا ال يدخل ملاذا؟ قالوا أختص الكفر مبن يركب 
املكنسة وحنوه ألن هللا تعاىل وصف الساحرين الكافرين بتفريقهم بني املرء وزوجه فاختص 

مثاهلم وبقي من ع م و ا كبرية من الكبائر فإذا وصل الكفر  اداهم على األصل معناه أ
إىل حد أن يفرق بني املرء وزوجه أو وصل إىل حد أن يطري يف اهلواء أو كذا فهذا كفر 

وطبعا يقتل  ويكفر ساحر يركب املكنسة فتسري به يف اهلواء وحنوه: خيرج من امللة، قال
يقتل إال إن قتل بسحره، وحىت الساحر  إن كان مسلما ألنه يعترب مرتد، لو كان ذميا ال

الذي يركب املكنسة عند رواية أخرى أنه ال يكفر، وخالفا هل السحر يكفر به أو ال 
يكفر به؟ فمنهم من يقول يكفر ومنهم من يقول ال يكفر، ومنهم من يقول يكفر إذا كان 

اهن ومنجم ال ك :خارقا مثل ما جاء يف اآلية وما شابه ذلك، قال املصنف بعد ذلك
حته وأنه يعلم به األمور املغيبة وعراف وضارب حبصى وحنوه ويعزر  إن مل يعتقد إ

اآلن انتبهوا من هو الكاهن واملنجم والعراف؟ كل هؤالء هم الذين يدعون  ويكف عنه
علم الغيب بطرق خمتلفة إما أن يدعي علم الغيب ألن اجلن خيربونه أو يدعي علم الغيب 

لتخمني وهكذا من خالل النظر يف  النجوم وهذا املنجم، أو يدعي أنه يعرف املغيبات 
ي طريقة حىت أنه قيل أن عراف يشمل مجيع هذه املصطلحات، هل يكفر الكاهن 
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حة أو اعتقد أنه يعلم الغيب فهذا املكفر وإال فإنه  واملنجم وكذا؟ قالوا يكفر إن اعتقد اإل
حته: مبا يراه مناسبا وهلذا قال ال يكفر لكن يعزر يعين يعاقبه احلاكم " أ"إن مل يعتقد إ

حة الكهانة وحنوها، وحيرم  :مث قال ويعزر ويكف عنه وأنه يعلم به األمور املغيبة يعين إ
وجيوز احلل بسحر  بغري اللغة العربية ورقية بغري العريبوهو خطوط غري مفهومة طلسم 
لسحر، جيوز أو ال جيوز؟ ضرورة استخدام السحر ال جيوز، أما إذا   يعين فك السحر 

كان من أجل فك السحر فهو خالف بني العلماء منهم من يقول ال جيوز استعمال 
السحر أصال ومنهم من يقول جيوز للضرورة كما ذكر املصنف، اكتبوا عندها وفيه وجهان 

لسحر هذه فيها وجهان يف املذهب ومها التحرمي هذا األول،  يعين مسألة حل السحر 
حة ! والثاين ما هو؟ حة خطأ يقولون اجلواز للضرورة واإل الذي يقول اجلواز خطأ، اإل

حة ويرتك كلمة الضرورة، ما معىن اجلواز للضرورة؟  خذ اإل للضرورة فكثري من الناس 
يف - يف احلل-سنذكر اآلن بعد قليل إن شاء هللا قال وفيه وجهان وتوقف اإلمام أمحد فيه

لسحر توقف اإلمام أمحد وهلذا فيها وجهان يعين لألصحاب والنصوص يف  حل السحر 
لسحر الذم فيه شديد عن  هذا كثرية جاءت يف ذم استعمال السحر وفك السحر 

جلواز للضرورة فإذا قيل أنه جيوز للضرورة معناه   السلف رمحهم هللا لكن دعو مع القول 
هذا معناه وهلذا خيطئ من يفيت  كل من توهم أن عنده سحر يذهب إىل ساحر؟ ال ليس

لسحر للضرورة هذا مثل الذي يقول جيوز أكل حلم  الناس ويقول نعم جيوز حل السحر 
ذا القول يعين  امليتة، هل جيوز أكل حلم امليتة مطلقا أم للضرورة؟ للضرورة هذا إذا سلمنا 

يت إنسان ويسأل ما حكم  هو اآلن ليس حمل تسليم لكن على هذا القول جيوز للضرورة 
أكل حلم امليتة وحلم اخلنزير؟ هو حرام هذا األصل فيه التحرمي، من اضطر إليه جاز، ما 
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كل حلم اخلنزير جاز، ما الذي جاز من اخلنزير؟  معىن اضطر إليه؟ يعين كاد يهلك إن مل 
هل جاز كله أم جازت لقيمات؟ جتوز لقيمات اليت متنعه من اهلالك فقط اليت حتميه من 

هلالك  وما زاد على ذلك فال جيوز، هي على األصل، إذاً مسألة إن وهللا اضطر اإلنسان ا
لسحر البد أن يكون قد وقع يف الضرورة والضرورة معناه أنه أصبح يف  إىل فك السحر 

هلالك ومل جيد حال  ت اخلمس معناه أنه أصبح مهدد  دد فيها أحد الضرور حالة 
السحر هذا كله على قول من يبيح، ما رأيكم شخص يقول هل انتبهوا مل جيد حال إال 

كل حلم اخلنزير سيموت، لو وجد ! جيوز أن آكل حلم اخلنزير سأموت، جيوز أم ال جيوز؟
غريه، هل عندك غريه؟ نعم عندي حلم ضأن فنقول له كل حلم الضأن فيقول أ ال أحب 

أن تتعذر السبل وتغلق كل األبواب  حلم الضأن أ أحب حلم اخلنزير يعين أقصد أنه البد
هذه مسألة الضرورة فال نتكلم عن السحر أو حلم امليتة أو خنزير بل على كل ضرورة فلما 

نقول ضرورة معناه البد أن تتعذر السبل كلها وتتعسر وتغلق مجيع األبواب وال يبقى إال 
لقدر الذي حيتاجه اإلنسان هذا يف أكل امليتة أ و شرب احملرم النجس هذا الباب فيحل 

ويف كل شيء، معناه أن هذه املسألة ليست بكل بساطة وهذه السهولة ويقال للناس فك 
لسحر حالل والناس تتفلت على السحرة والسحرة يتفلتون على الناس وال هناك  السحر 
لوهم ومنهم من مل يثبت عنده السحر ومنهم من مل حياول أصال  ضرورة ومنهم من يذهب 

السحر، فلذلك لو قلنا أن هذه املسألة يعين على كالم املصنف معناه أقول قد  أن يفك
لقرآن أما جمرد أنه  س معدودين، حياول أن يفك السحر  ال تصح وال تصدق إال على أ
ظن أن به سحرا ذهب إىل الساحر حبجة أن هناك من أهل العلم من جييز ذلك واخلالف 

يس معىن أن هناك قوالن أنه جيوز، فيه قوالن لكن موجود واخلالف ال يعين اجلواز، ل
القول الذي يقول جيوز ال يقول جيوز مطلقا يقول جيوز يف الضرورة إذا تعذرت السبل، هل 
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ملاء املقري عليه هكذا؟ ال مل  لقرآن هل حاولت  تعذرت السبل هل حاولت الرقية 
  .أحاول إذاً ال حيل ذلك

  كتاب األطعمة
بنيَّ  ) واألصل فيها احلل( هذا تعريف الطعام،  يؤكل ويشرب مجع طعام وهو ما  

ا حالل، ودليل ذلك هو الذي خلق { لقوله تعاىل : حكم األطعمة وأن األصل فيها أ
 ) طاهر( فيباح كل طعام  :اآلن سيعدد املباح ما هو؟ قال }لكم ما يف األرض مجيعا 

صابته جناسة، أو جنس يف متنجس يعين طاهر يف األصل أخبالف متنجس وجنس  "١"
احرتازا  إذاً الطعام املباح الطاهر الذي ال يضر" ٢" ) ال مضرة فيه(  :األصل، مث قال

يعين يباح،  حىت املسك وحنوه كالعنرب :ألن فيه مضرة، مث قال املصنف عن السم وحنوه
 اكتبوا عندها يباح، ملاذا يقول املصنف حىت املسك؟ يقصد يعين حىت املسك الذي ال
يؤكل يف العادة والعنرب الذي ال يؤكل يف العادة فإنه يباح، املسك طاهر ال مضرة فيه 

والعنرب طاهر ال مضرة فيه وال تؤكل يف العادة فهل تباح أم ال؟ نعم تباح مادامت طاهرة ال 
 من(  :مضرة فيها وإن مل تؤكل عادة إذاً حىت املسك كالعنرب مما ال يؤكل عادة فيباح، قال

حلب والثمار من من الطاهرات )  ر وحنومهاحب ومث مثَّل للطاهر الذي ال مضرة فيه 
 "١" وال حيل جنس(  :الطاهرات، اآلن انتقل إىل احملرمات من األطعمة احملرمة، قال

فيه  ما( حيل )  وال( اآلية } حرمت عليكم امليتة والدم { لقوله تعاىل  ) كامليتة والدم
يديكم إىل التهلكة { وله تعاىل لق" ٢") مضرة كالسم وحنوه ت } وال تلقوا  وحيوا

ملا نعدد احملرمات فما سواها مباح، احلمار األهلي هو " ٣"الرب مباحة إال احلمر األهلية
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حلديث جابر أن النيب صلى  :املعروف خبالف احلمار الوحش الذي يعيش يف الربية، قال
ي يوم خيرب عن حلوم احلمر ا (  ألهلية وأذن يف حلوم اخليل متفق عليههللا عليه وسلم 

ي رسول " ٤")يفرتس به ب ما له ( إال )  و أي ينهش بنابه لقول أيب ثعلبه اخلشين 
ب من السباع متفق عليه ب فهل  هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن كل ذي  ب فالضبع له  إذا قلنا ما له 

غري ( : تثناه ولذلك قاليدخل أم ال؟ لو سكت املصنف سيدخل لكن املصنف اس
حلديث جابر أمر )  غري الضبع(  :ملاذا؟ ألن ورد فيه حديث أنه صيد، قال)  الضبع

ب كل الضبع احتج به أمحد والذي له  اآلن ميثل ما هي األشياء اليت  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ب؟ قال نزير وابن آوى والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب واخل كاألسد( : هلا 

ب  مطلقا) وهو اهلر والسنور وابن عرس يعين أهليا كان أو بر يعين ال نقول ما له 
، قال ب ال جيوز سواء كان أهليا أو بر والنمس والقرد (  :وكان أهليا، ال، ما له 

ب مما حيرم،  والفنك والثعلب والسنجاب والسمور)  والدب هذه كلها أمثلة ملا له 
له خملب من الطري  ما( إال )  و( : ىل اخلامس وهو ما له خملب من الطيور، قالانتقل إ

بكسر )  كالعقاب والبازي والصقر والشاهني والباشق واحلدأةمثل ماذا؟  يصيد به
ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن كل ذي )  والبومة( احلاء وفتح الدال واهلمزة  لقول ابن عباس 

 و( وهو يف مسلم أيضا  كل ذي خملب من الطيور رواه أبو داود  ب من السباع وعن
كل اجليف( إال )  وهو )  كالنسر والرخم واللقلق والعقعق(  "٦" من الطري)  ما 

األسود  أسود صغري أغرب والغراب( طائر )  والغراب األبقع واخلطاف وهو( القاق 
والفأرة  كالقنفذ والنيص(  "٧" العرب ذوو اليسار)  يستخبثه ما(  إال) الكبري و 

)  كالبغل "٨" تولد من مأكول وغريه ما (إال )  واحلية واحلشرات كلها والوطواط و
وهو ابن الذئب )  والسمع(  وهو غري مأكول واحلمر األهلية وهو مأكولمن اخليل 

وما جتهله  :والذئب غري مأكول والضبع مأكول، اآلن سينتقل إىل قاعدة، قال والضبع
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ومل يذكر يف الشرع يرد إىل أقرب األشياء شبها به ولو أشبه مباحا وحمرما غلب  العرب
إذاً القاعدة ما ال نعرفه ظهر حيوان جديد ال نعرف كيف نصنفه فنصنفه حبسب التحرمي 

أقرب األشياء شبها به أو أشبه حمرم وأشبه مباح فنغلب التحرمي، اآلن انتقل إىل دود 
ال  ودود جنب وخل وحنومها يؤكل تبعا :جنب ويف خل، قال اجلنب، الدود الذي يوجد يف

  .  يؤكل استقالال لكن يؤكل تبعا ألنه متولد من طاهر
  فصل

ملا سبق )  كاخليل( على األصل )  فحالل( الذي ذكر أنه حرام ) وما عدا ذلك ( 
يمة األنعام( من حديث جابر  أحلت { وهي اإلبل والبقر والغنم لقوله تعاىل )  و
يمة األنعام   ) البقر( من و أي احلمار الوحشي  والدجاج والوحشي من احلمر} لكم 

والضب والظباء والنعامة ( كاإليل والتيتل والوعل واملها   يعين يقصد الوحشي من البقر
طائر  وكذا الطاووس والببغاء والزاغ كالزرافة والوبر والريبوع)  واألرنب وسائر الوحش

كل الزرع فيجوز أكله  لزرعوغراب ا كل النبات كذلك غراب لكنه يطري مع الزاغ و
ألن ذلك مستطاب فيدخل يف عموم قوله تعاىل  :خبالف الغراب األصلي ال يؤكل، قال

 }أحل لكم صيد البحر { ويباح حيوان البحر كله لقوله تعاىل }  وحيل هلم الطيبات{ 
ت وهي ا مستخبثةإال الض :يستثىن من حيوان البحر ثالثة حيوا ( إال )  و(  فدع أل

ب يفرتس به  :وهذا الثاين ملاذا؟ قال ) التمساح وهذه  ) احلية( إال )  و( ألنه ذو 
ا من املستخبثات الثالثة  إذاً حيوان البحر يباح إال هذه الثالثة وعلل املصنف ملاذا أل

ت، انتقل اآلن إىل اجلاللة يعين احل يوان املباح الذي حيل أبيحت إال هذه الثالثة حيوا
أكله إذا أكل النجاسة، إذا أكل شيئا يسريا ال، اليت يكون أكثر علفها جنس فهذه 
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وحترم : جاللة، هذه حترم على التوقيت يعين حترم حىت تطهر، اآلن سيذكر أحكامها، قال
 :لكن لو أكلت شيئا يسريا من النجاسة ال حترم، قال اجلاللة اليت أكثر علفها النجاسة

يعين ال  حىت حتبس ثال وتطعم الطاهر فقط :مىت تطهر؟ قال لبنها وبيضها جنسو 
م عن النجاسات  تطعم النجاسة أبدا إذاً هذه اجلاللة جيوز أكلها إذا حبسناها ثالثة أ
وأطعمناها الطاهر تطهر عند ذلك وجيوز أكلها، تكون ختلصت من النجاسة اليت يف 

هي تظهر  وغدة ألن الفحم والطني مضر،م وطني ويكره أكل تراب وفح :جسمها، قال
ر يف  وأذن وقلبيف احليوان وهي مكان التهاب الظاهر،  وهو األذين هذا يروون فيها آ

 ينضج بطبخ ما مل :مثل الكراث والفجل وهكذا، قال وبصل وثوم وحنومها النهي عنها،
لطبخ أما إذا طبخت ونضجت ستكون الكراهة قد  إذاً كراهة البصل والثوم قبل النضج 

يعين ال يكره، ويف اإلقناع يكره، صاحب اإلقناع  نيئال حلم مننت أو  :زالت، قال
وذكر مجاعة فيهما يكره وجعله يف االنتصار يف : احلجاوي قال يكره، ويف اإلنصاف قال

التفاق خبالف النيئ، قلت  الكراهة -قال املرداوي- املننت اتفاقا يعين اللحم املننت مكروه 
إذاً خالصة الكالم املصنف يقول ال يكره اللحم املننت أو النيئ، . يف اللحم املننت أشد

واحلجاوي يقول يف اإلقناع يكره اللحم املننت اللحم النيئ، وال شك أن املننت أشد كراهة 
من النيئ إذاً مسألة اللحم املننت والنيئ هي حمل خالف، هل تكره أو ال تكره؟ خالف 

إن مل  ن خاف التلف)  ومن اضطر إىل حمرم( : ذهب، الضرورة اآلنبني علماء امل
هذه مسألة الضرورة يقول إذا اضطر إىل احملرم حل له، لو  )  غري السم حل له( كله 

كل احلرام ليعيش فإن أكل السم مات  كان سم ال ألن السم ال يؤدي الغرض فهو 
يعين من   إن مل يكن يف سفر حمرم :لفالسم ال حيل ال يف ضرورة وال يف غريها، مث قا

اضطر إىل حمرم غري السم جاز له إال إذا كان يف سفر حمرم فال تباح الرخصة، نفهم من 
، يف  هذا لو كان إنسان يف سفر حمرم، ما هو السفر احملرم؟ سافر ليعصي هللا والعياذ 



    ملربعالروض اشرح  
    
 

                               
abir.comwww.baj              

  
  
  
  
 

١١٣  

كل من الطعام احملرم؟  كل، فهل أثناء السفر فقد طعامه وكاد ميوت فهل  يقول ال 
كل؟ معناه أنه لو أكل سيأمث فقط هذا معناه وهي حمل نزاع، هل نقول إذا   ميوت أم ال 

كل، املصنف يقول إن مل يكن يف  كل معناه ميوت، أو نقول  كان يف سفر حمرم ال 
سفر حمرم معناه إن كان يف سفر حمرم فأكل سيأمث، إن أكل سيأمث هذا معناه وحياسبه هللا 

فقط، حيل  فظهاحيأي ميسك قوته و )  ما يسد رمقه أي من احملرم منه( : يساحمه، قالو 
له ما يسد رمقه يعين مثال إذا أكل ربع كيلو أو مثن كيلو يعيش ال يشبع لكن سيعيش إذاً 

كل حىت يسلم من اهلالك، قال كل حىت يشبع وإمنا  ذا، فال  { لقوله تعاىل  :يكتفي 
غ و  فمن اضطر يف السفر له أن يتزود  وله التزود إن خاف }ال عاد فال إمث عليه غري 

يعين طلب  وجيب تقدمي السؤال على أكله من احملرم إن خاف إن يهلك يف املستقبل،
الصدقة يعين جيب عليه أن يطلب الصدقة من الناس على أكل احملرم، هل فهمتم مسألة 

إىل الساحر بكل بساطة، مسائل  فال يقال الذي عنده مشكلة السحر يذهب! الضرورة؟
الضرورة ليست ببساطة مث الضرورة أ ال أدري فاتين أن أقول أن الضرورة البد، ليس العام 

. هو الذي حيددها بل البد أن أهل العلم الذين حيددون له هذه ضرورة أم ليست ضرورة
أكل احملرم فإن  إذاً وجيب تقدمي السؤال على أكل احملرم يعين يسأل الناس يقدم ذلك على

كل احملرم، قال  ويتحرى يف مذكاة اشتبهت مبيتة :مل جيد أحد يعطيه شيء فعند ذلك 
مليتة فلم يعلم أين املذكاة وأين امليتة بني شاتني مثال يتحرى وجيتهد  إذا اشتبهت املذكاة 

كل ما ظهر له، اآلن سينتقل إىل مسألة أخرى، إذا مل جيد إال طعاما لغريه فهل خذه  و
من الغري أم جيب على الغري أن يبذل له الطعام أم ال، سيبني أن املسألة فيها تفصيل، إذا  
كان الغري مضطر مثله فإذاً الغري هو أوىل وإن مل يكن مضطرا فيجب على الغري أن يبذل 
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فإن مل جيد إال طعام غريه فإن كان  :هذا الطعام هلذا املضطر، على التفصيل سيذكره، قال
 فهو أحق به وليس له إيثاره يف املستقبل أو خائفا أن يضطر "أ"مضطرا ربه

لزمه بذل يعين مل يكن مضطرا أو خائفا من االضطرار يف املستقبل القريب، وإال "ب"وإال
إذاً لزمه أن يبذل مجيع ما عنده؟ ال، أن يبذل ما يسد الرمق  يسد رمقه فقط بقيمته ما

لقي دة مستحبة و ألسهل  مة،هذا واجب والز فإن أىب رب الطعام أخذه املضطر منه 
لو رفض صاحب الطعام يف هذه الصورة ب يعين إذا استطاع  فاألسهل ويعطيه عوضه

لكالم، احتاج إىل دفع فيدفعه وهكذا ال يلجأ إىل األشد مع  لكالم فيأخذه  خذه منه 
ألسهل ألن هذه مسألة ضرورة فاآلن هو يكاد يهلك، هذه  إمكان احلصول على الطعام 

مسألة إذا اضطر إىل طعام الغري اآلن سينتقل إىل مسألة إذا اضطر إىل نفع مال الغري 
وليس طعام بل اضطر إىل ثوب عند الغري فينتفع به ويرده أو اضطر إىل بطانية غطاء تقيه 

من الربد وإال سيموت من الربد فمسألة االضطرار إىل نفع مال الغري ختتلف سيأيت 
لدفع برد ( كثياب )  ومن اضطر إىل نفع مال الغري مع بقاء عينه(  :مها اآلن قالحك
 ) جما( أي ملن اضطر إليه )  الستقاء ماء وحنوه وجب بذله له( حبل أو دلو )  أو

مع عدم حاجته إليه ألن هللا تعاىل ذم على منعه بقوله  يعين من غري قيمة من غري عوض
كل هذا  انتقل إىل مسألة أخرى،اآلن  }ومينعون املاعون {  إذا مل جيد إال إنسان فهل 

املضطر إال آدميا معصوما فليس له أكله وال  وإن مل جيد :اإلنسان الذي معه؟ قال
كلها أكل عضو من أعضاء نفسه ؟ يعين ميوت مثال من اجلوع فهل يقطع يده مثال و

لث لبستان فما الذي جيوز له يقول ال يفعل ذلك، اآلن انتقل إىل مسألة الذي مير  مر أو 
أي على )  ومن مر بثمر بستان يف شجره أو ساقط عنه وال حائط عليه(  :منه؟ قال
ظر( البستان  إذاً جيوز له أن أي حافظ له فله األكل منه جما من غري محل )  وال 

ظر حارس  أما إن وجد كل منه جما لكن بشرطني أال يكون هلذا البستان حائط وال 
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ألكل وكذلك لو وضع  احلائط فمادام وضع حائط على شجره معناه أنه مينع وال يسمح 
: حارسا فالبد من االستئذان، وإذا جاز يف مثل هذه احلالة معناه هي جتوز بثالثة شروط

يعين ولو مل يكن  ولو بال حاجة :، قال٣، وعدم احلمل ٢، وعدم الناظر ١عدم احلائط 
هذا املقصود، وهذه املسألة فيها خالف قوي ولذلك اإلنسان ال يتساهل  حمتاجا لألكل

كل من أموال الناس ألن أكثر الفقهاء قالوا ال يباح األكل إال يف الضرورة وهي  فيها و
رواية يف املذهب، والرواية الثانية يف املذهب ال يباح إال للحاجة إذا احتاج فيباح وإال فال، 

ذن، ورواية أخرى يف املذه ب أنه ال يباح إال إذا أذن، ال حاجة وال غري حاجة البد أن 
كل من شجر الناس وحنو ذلك، قال ذه السهولة أن اإلنسان   :فإذاً املسألة ليست 

 هروي عن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغريهم وليس له صعود شجرة وال رمي
صعود : صور أيضا ال حتلهذه ثالثة  رةبشيء وال األكل من جمين جمموع إال لضرو 

موع يعين  الشجرة ال جيوز، الثاين رمي الشجرة حىت يسقط الثمار فال، األكل من ا
كل منها ال، هذه مجعت  صاحب البستان مجع الثمار يف مكان فصارت جمموعة فيأيت و

معناه صاحبها يريدها فال جتوز إال يف الضرورة، ومعروف أن مسألة الضرورة تبيح أشياء  
يعين ] ٢[ وكذا زرع قائم :، مث انتقل وقال]١[رية إذاً هذا الكالم يف الثمر يف البستان كث

كل منه  كالثمرة، ما معناه؟ إذا كان الزرع القائم ليس عليه حائط وال حارس فله أن 
كل من الزرع؟ معناه هذا حممول على الزرع الذي يؤكل رطبا يعين إذا كانت  لكن كيف 

ميكن أكلها أما إذا كانت شعري أو ذرة فهذه ال، حتتاج إىل طحن هذه احلبوب تؤكل 
كل منها، إذاً وكذا زرع قائم اكتبوا عندها كالثمرة إذا كان يؤكل رطبا  وطبخ وكذا فال 

هذه الثالثة يعين حكمها أيضا مثل  وشرب لنب ماشية :خبالف الشعري وحنوه، مث قال
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مثرة أو ماشية فهل له أن يشرب من لنب املاشية  إذاً نفهم من هذا لو وجد زرعا أو. الثمرة
خذ من هذا الثمر، ما هي الشروط؟ ال  كل من هذا الزرع الذي يؤكل رطب أو  أو 

حائط، ال حارس، ال حيمل، كذلك ال يرمي حبجر، وال يصعد الشجرة، وال يكون جمموع 
تاز يعين  العابر  هل جتب ضيافته أم ال؟ فيأكل، انتقل اآلن إىل مسألة ضيافة املسلم ا

اآلن سيبني طبعا القرى غري املدن، املدن فيها فنادق فيها بيوت لإلجارة فيها أماكن ينزل 
فيها لكن القرى ليس فيها فنادق وال مطاعم فسيموت جوعا إذا اجتاز بقرية وهلذا قال 

تاز به يف القرى( على املسلم )  وجيب( : املصنف  صاردون األم)  ضيافة املسلم ا
إذاً هي واجبة يف القرى دون األمصار دون املدن ملاذا؟ قلنا ألن يف القرى ال توجد مطاعم 

تاز به يف " ١"وال فنادق وحنو ذلك، إذاً ضيافة املسلم ضعوا  ألنه سيخرج غري املسلم، ا
إذاً ضيافة املسلم إذا كان دم أمع  "٤"قدر كفايته "٣") يوما وليلة( : ، مث قال"٢"القرى 

هذا املسلم اجتاز بقرية فتجب ضيافته مادام مسلم وهم يف قرية والضيافة تكون يوم وليلة 
فقط هذه الواجبة طبعا أما إذا زاد فله ذلك، والواجب عليه أن يعطيه قدر الكفاية، أم 
واجب عليه أن يذبح ونقول له هذا واجبك؟ وهللا ليس بواجب، ما أوجبه هللا بل أنتم 

لما ركب الزمان للناس قناة ركب الناس للقناة سنان، الناس تعقد ، كهالذين أوجبتمو 
لنفسها وتصعب على نفسها وتوجب على نفسها ما ال يوجبه هللا، هو الذي جيب له 
قدر الكفاية، يريد أن يذبح هللا يوفقه أما أن يعتقد أن هذا واجب عليه فليس بواجب 

لقوله صلى هللا : ال شيء، قالعليه وإن قال حياك هللا على واجبك، فليس بواجب و 
عليه وسلم من كان يؤمن  واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته  

طبعا انتبهوا أ ال أقول أنه ال جيوز أن يذبح له،  رسول هللا قال يومه وليلته متفق عليه
لعكس طيب، لكن أ أقول أنه يعتقد أن هذا واجب ف س  ليس بواجب، يذبح له ال 

وأحيا ترى  مجاعة كلنا نعرف بعض أحيا هو يفعل ذلك هرو من اللوم حىت ال يالم 
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، فالذي يفعل ذلك إكراما للضيف فله أجر، والذي ...فقط وهو ال يريد أن يكرم وال 
خسارة على الفاضي، وهلذا اإلنسان يف ..يفعل ذلك هرو من الذم ال شك والعياذ  

احلالة يستحضر النية الصاحلة وإكرام الضيف وينوي النية الطيبة حىت يثاب مثل هذه 
فإن وجد املسجد فال يلزمه،  وجيب إنزاله ببيته مع عدم مسجد وحنوه :عليها، قال

انتبهوا اآلن الضيافة الواجبة أن يطعمه وهل يسكنه البيت أيضا؟ إن وجد مسجد يف 
فإن أىب من نزل به  عليه أن ينزله يف بيته،القرية ميكن يسكنه يف املسجد وإال فيجب 

تاز مل جيد أحد يطعمه فله أن الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم  يعين لو أن ا
مبعىن تعذر ال يستطيع هو يف القرية والوقت ليل وال فإن أىب يطالب بذلك عند احلاكم، 

 من ماله بقدره فله األخذ :فيه حاكم وال قاضي وال شرطة وال أحد، فماذا يفعل؟ قال
دة على قدر  مث على ذلك، وإن أخذ ز يعين لو أخذ من صاحب البيت قدر الكفاية ال 

  .الكفاية فليس له ذلك
  ب الذكاة

فهي  :" إذاً الذكاة هي الذبح وعرفها فقال يقال ذكى الشاة وحنوها تذكية أي ذحبها
معىن " ٤ أو عقر ممتنع ٣بقطع حلقومه ومريئه ٢احليوان املأكول الربي ١ذبح أو حنر
الذبح معروف أن يقطع احللقوم واملريء لكن النحر أن يطعن يف مكان هذا الكالم 

خمصوص سيأيت بيانه أن يطعنه يف لبته، أن يكون هذا املذبوح أو املنحور حيوا مأكوال 
، حيوان مأكول فلو كان غري مأكول ال تفيده التذكية ال تبيحه التذكية، قال الربي  بر
أخرج البحري فالسمك ال حيتاج إىل ذبح، قال بقطع حلقومه ومريئه يعين بقطع جمرى 
الطعام وجمرى النفس، قال أو عقر ممتنع، ما معىن عقر؟ يعين جرح ممتنع يعين من تعذر 
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ذحبه مثل لو قلنا بعري ند وأصبح متوحش مل نستطع أن منسكه فعند ذلك ذكاته بعقره 
وال يباح شيء من (  :هذه حالة ضرورة، قال املصنفوجرحه يف أي مكان حىت ميوت 
ال يباح احليوان املقدور عليه إال  ألن غري املذكى ميتة)  احليوان املقدور عليه بغري ذكاة

لعقر وهو اجلرح، جنرحه يف أي مكان إىل أن ميوت  لذكاة، غري املقدور عليه يباح 
كله ألن غري املذكى ميتة،  عند أشياء أو  }عليكم امليتة حرمت { وقال تعاىل و

إال اجلراد والسمك وكل ما ال يعيش إال يف  ( :حيوان ال يذبح وال يذكى ال حيتاج، قال
أحل لنا ميتتان ودمان فأما  ذكاة حلل ميتته حلديث ابن عمر يرفعه فيحل بدون)  املاء

نتقل اآلن إىل ا امليتتان احلوت واجلراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أمحد وغريه
وما : احليوان الربمائي الذي يعيش يف الرب ويعيش يف البحر فما حكمه؟ قال املصنف

لذكاة يعين نغلب األسهل أم  يعيش يف الرب والبحر كالسلحفاة وكلب املاء ال حيل إال 
األشد؟ األشد فما يعيش يف الرب والبحر نعطيه حكم الرب، اآلن انتقل إىل مسألة أخرى، 

ابن حزم نقل اإلمجاع يف ذلك واملوفق عليه رمحة هللا قال حرم بلع السمك حيا و : قال
لتحرمي؟ قالوا ألن فيه تعذيب للحيوان بلعه حي فيه تعذيب  لكراهة و يكره، ملاذا قالوا 

قال يكره أن يشوى السمك وهو  وكره شيه حيا :للحيوان، انتقل إىل املسـألة الثانية، قال
يرتك حىت ميوت مث يشوى ملاذا يكرهون ذلك؟ يقولون ألنه ميوت  حي وإمنا األفضل أن

بسرعة السمك إذا خرج من املاء ميوت فال داعي أن تشويه وهو حي انتظر حلظات موت 
أي ال يكره شيه حيا قال ألنه ال دم له لو شوي  ال جراد ألنه ال دم له :واشويه مث قال

بسرعة اجلراد ليس مثل السمك فالسمك  حيا ال حرج تعرفون ملاذا؟ ألنه أيضا ال ميوت
ختصار صارت . إذا خرج من البحر مات اجلراد إذا مسكته ال ميوت هذا املعىن إذاً 

 شي السمك حيا يكره، واجلراد ال، مث انتقل إىل شروط الذكاة،: عند ثالثة أحكام
لتايل  شروط الذكاة أربعة شروط، يعين البد من وجود األربعة شروط حىت تصح الذكاة و
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طلة وهذا احليوان ميتة، ما هي هذه الشروط؟  حيل أكل احليوان املذكى وإال فالتذكية 
ن يكون عاقال( أحدها  ) أربعة شروط ويشرتط للذكاة(  :قال فال )  أهلية املذكي 

دعو  يباح ما ذكاه جمنون أو سكران أو طفل مل مييز ألنه ال يصح منه قصد التذكية
الشرط األول يف املذكي يف الذابح نفسه ما هو هذا الشرط أن : أوال وطنلخص هذه الشر 

ن يكون عاقال مسلم أو كتايب يعين الشرط األول يف العقل والشرط الثاين يف  يكون أهال 
 أوتوا الكتاب حلوطعام الذين {الدين وهو اإلسالم أو أن يكون يهودي أو نصراين 

يف اآللة اليت نستعملها أن تكون هذه اآللة حادة هذا الشرط األول، الشرط الثاين } لكم
يعين تقتل حبدها تسفك الدم تقطع اجللد وخيرج الدم، لو كانت اآللة غري حادة كيف 

ا احليوان فيموت فهل تصلح  سيقتل احليوان؟ ميكن أن تكون اآللة غري حادة ويضرب 
رط الثاين اآللة وأن تكون إذاً الش. هذه اآللة؟ ال ألنه مل ميت حبدها وإمنا مات بثقلها

مبحدد، الشرط الثالث يف احليوان نفسه أن يقطع منه احللقوم وهو جمرى النفس واملريء 
الذي هو جمرى الطعام، الشرط الرابع التسمية وهو قول بسم هللا عند الذبح إذاً هذه 

  .األربعة شروط
ن ي( أحدها  ) أربعة شروط ويشرتط للذكاة( : قال فال )  كون عاقالأهلية املذكي 

إذاً  يباح ما ذكاه جمنون أو سكران أو طفل مل مييز ألنه ال يصح منه قصد التذكية
ن يكون عاقال هذا  نون والسكران " أ"األول أهلية املذكي، ما هي األهلية؟  خيرج ا

والطفل غري املميز وهو دون السبع سنني هذا ليس بعاقل فال يتصور منه نية وال قصد 
يعين البد أن يكون الكتايب  أبواه كتابيان)  أو كتابيا( كان  "ب") مسلما( : الوكذا، ق

اليهودي أو النصراين يهودي وأبوه يهودي وأمه يهودية أو نصراين  وأبوه نصراين وأمه 
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لو كان نصرانيا مثال وأبوه ! نصرانية ألن هذا هو النصراين وهذا هو اليهودي، ولو اختلف؟
نة مل نصراين وأمه بوذية أ و ملحدة فال تصح ذكاته ألن شرط النصرانية مل يتحقق الد

تكتمل البد أن يكون نصرانيا أصيال أو يهود أصيال هذا املقصود فلو كان من أب 
هذا الذين يسموه مسألة إذا اجتمع احلالل .. يهودي وأم غري يهودية معناه أنه ذكاته

وطعام الذين أوتوا { لقوله تعاىل  :ناه، قالواحلرام، املبيح واحلاضر فيغلب احلاضر هذا مع
ئحهم} الكتاب حل لكم  كان )  ولو(  قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذ

يعين هذه الصفات ال تؤثر وتصح التذكية  ) مراهقا أو امرأة أو أقلف( املذكي مميزا أو 
كان املذكي   ) ولو(  :ولو كانت فيهم هذه الصفات، ما هي الصفات اليت ال تؤثر؟ قال

لغ يعين بلغ  مل خينت ولو بال عذر)  مراهقا أو امرأة أو أقلف( مميزا أو  املميز هو غري 
السبع سنوات ألن غري البالغ قسمان إما دون البلوغ ودون التمييز مثل الطفل الذي عمره 
 ثالث أو أربع سنوات ال عنده نية وال يفهم شيء وإن كان يفهم األشياء البسيطة لكن ال
تتصور منه النية فال يستطيع أن يصوم وال أن يصلي وال أن يزكي، أو صغري فوق التمييز 
يعين بلغ التمييز لكنه مل يبلغ البلوغ مميزا أو مراهقا الذي قارب االحتالم لكنه مل حيتلم أو 
لتذكية يعين رجل مل خيتنت وما عنده  امرأة أو أقلف وهو الغري خمتون فال عالقة للختان 

يعين  أو حائضا أو جنباالبصر ليس بشرط،  ) أو أعمى(  :ر فذكاته صحيحة، قالعذ
لذبيحة  الذي ذبح امرأة حائض أو امرأة جنب مل تغتسل فال عالقة هلذه الصفات 

لذكاة، مث قال وثين ( ال ذكاة ) و (  ملا تقدم)  تباح ذكاة سكران وجمنون وال(  :و
وسي هذه جمموعتان اآلن  )وجموسي ومرتد  نون لعدم العقل، والوثين وا السكران وا

نة اليت نشرتطها؟ اإلسالم أو النصرانية أو  نة املشرتطة، ما هي الد واملرتد لعدم الد
مفهومه  }حل لكم  وطعام الذين أوتوا الكتاب{ ملفهوم قوله تعاىل  :اليهودية، قال

وسي يعين ليس منطوقه، منطوقه يعين اليهودي والنصراين حتل  ذبيحته، مفهومه الوثين وا
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الثاين اآللة ( الشرط  :وغري هؤالء ال حتل ذبيحتهم، ننتقل اآلن إىل الشرط الثاين، قال
مغصو من ( كان )  ولو(  ينهر الدم حبده يعين آلة حادة ) بكل حمدد فتباح الذكاة

لو كان السكني من  كخشب له حد وذهب وفضة)  حديد وحجر وقصب وغريه
ستعماله،ذهب أ مث   ) إال السن والظفر( وعظم  و فضة تصح الذكاة لكن حيرم 

لسن والظفر، قال لقوله  :املذهب أن العظم يباح الذكاة به إال السن فال يباح الذكاة 
ر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه ي آلة حادة  ملسو هيلع هللا ىلص ما أ معناه لو ذبح 

سنانه فال ليست سنا مل يستعمل ا ظافره أو  لسن أو يستعمل العظم أو الظفر أو ذحبها 
ي آلة حادة أخرى تنهر الدم خترج الدم حتل وفهمنا من هذا أن آلة حادة  حتل لكن 

حنن .خترج اآللة الثقيلة اليت ليست حبادة فهذه لو قتلت احليوان قتلته بثقلها وليس حبدها
والثاين يف اآللة أن تكون حادة والثالث يف املذبوح أن قلنا الشرط األول يف الذابح األهلية 

يقطع منه احللقوم واملريء، احللقوم جمرى النفس واملريء جمرى الطعام، والرابع البسملة 
( قطع )  و( وهو جمرى النفس )  الثالث قطع احللقوم( الشرط . التسمية بسم هللا

نتهما  ملد وهو جمرى الطعام والشراب وال يشرتط)  املريء وال قطع يعين فصلهما إ
أمت الذكاة على  وال يضر رفع يد الذابح إن ومها العرقان اللذان يف جانيب الرقبة الودجني

وهي املكان املنخفض يف أسفل العنق قبل الفور والسنة حنر اإلبل بطعن مبحدد يف لبتها 
ر وما سوى اإلبل إذاً اإلبل هي اليت يستحب أن تنح وذبح غريها الصدر أو بعد الصدر،

يستحب أن تذبح، لو عكسنا فنحر الشاة أو البقر يصح إذا توفرت الشروط وهو قطع 
احللقوم واملريء، لو ذحبنا اإلبل بركنا البعري وذحبناه مثلما نذبح الشاة يصح إذا قطعنا 

احللقوم واملريء إذاً هذه مسألة استحباب وهو الذبح والنحر مسألة استحباب واألفضل 
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ن الرأس ( :قال. النحر لإلبل والذبح لغري اإلبلهو  لذبح مل يعين فصل الرأس  فإن أ
جيوز مادام قطع احللقوم واملريء، اآلن انتقل إىل ما يعجز اإلنسان عن ذحبه  حيرم املذبوح

وذكاة ما  :يصعب ذحبه مثلما قلنا املتوحش وكذا، ما حكمه؟ سبق أن قلنا العقر، قال
يمة األنعام، عجز عنه من الصيد يمة األنعام إذا  والنعم املتوحشة وهو غري  يعين  

توحشت يعين أصبحت غري مستأنسة وغري أهلية فال نستطيع أن منسكها وندت 
هذه حكمها اجلرح جترح يف الواقعة يف بئر وحنوها ( النعم ) و  وأصبحت مثل الصيد،

 أي مكان ويراق الدم إىل جيرح يف ) جبرحه يف أي موضع كان من بدنه: أي مكان، قال
روي عن علي  :أن ميوت مث يؤكل، ملاذا وهذا مل يذكى؟ نقول هذه حالة ضرورة، قال

لكن فيه مثال فيه صورة ستستثىن،  وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة 
ف؟ هو كي  ) فال يباح( مما يقتله لو انفرد )  إال أن يكون رأسه يف املاء وحنوه(  :قال

قال اآلن النعم الواقعة يف بئر افرض أن اجلمل واقع يف البئر رأسه حتت يف البئر والبئر فيه 
ماء هنا ال جيوز أكله لو جرحناه ملاذا؟ ألنه اشتبه علينا اآلن هل مات جبرحنا أم مات 
جلرح فال  لغرق، واحتمال أن يكون مات  لغرق فإذا اشتبه احتمل أن يكون مات 

أكله )  فال يباح(  :جتمع املبيح واحلاضر فنغلب احلاضر وال نغلب املبيح، قالجيوز، ا
وما ذبح من قفاه ولو  :صورة أخرى حلصول قتله مببيح وحاظر فغلب جانب احلظر

لسكني عمدا إن أتت اآللة على حمل ذحبه وفيه حياة مستقرة حل  يت  كيف هذا؟ مل 
وز هذا الذبح أم ال؟ يقول إن أتت اآللة من أمام الرقبة بل من خلف الرقبة فهل جي

السكني على حمل ذحبه وهو احللقوم واملريء وفيه حياة مستقرة حل، كيف يكون به حياة 
مستقرة؟ ألنه سيقطع اآلن أشياء كثرية إىل أن يصل للحلقوم واملريء فإن فعل ذلك 

ن جاز، وإن كان بسرعة حبيث أنه وصل إىل احللقوم واملريء وقطعها قبل أن ميوت احليوا
ال، جلس يذبح من اخللف واحليوان فارق احلياة وهو مازال مل يصل إىل احللقوم واملريء 
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معىن هذا أنه قطع احللقوم واملريء بعد موته فال جيوز، وهو يقصد حبياة مستقرة يعين فيه 
 حياة كاملة خبالف ما لو كانت فيه حركة لكن ليست حياة مستقرة، اآلن ملا تذبح الشاة

ودمها خيرج وهي مازالت تتحرك وهل هذه احلركة حياة؟ ال هذه حركة مذبوح فلو قيل أن 
فيه حياة فنقول هذه احلياة ليست مستقرة فاحلياة املستقرة أنه ال ميوت أنه مازال حيا حياة 

يعين وإن وصل وجاءت اآللة إىل حمل الذبح وليست فيه حياة  وإال فال :كاملة، قال
ن رأسه حل مطلقا :قالمستقرة فال حيل،  يعين لو فصل رأسه عن جسده جاز  ولو أ

 :مطلقا سواء بدأ من األمام أو من اخللف فإذا فصله دفعة واحدة جاز ذلك، قال
ا على حركة مذبوح حلت د ا متكن ز واالحتياط  والنطيحة وحنوها إن ذكاها وحيا

ا شاة نطحتها شاة أخرى النطيحة يعين اليت نطحتها أخته مع حترك ولو بيد أو رجل
فأدركها املوت فجاء صاحبها يذكيها حىت ال تفوت عليه أو سقطت مرتدية سقطت من 

شاهق فخشي صاحبها أن متوت فذحبها فهل حتل أم ال؟ املصنف يقول إذا أدركها 
ا  وذكاها وفيها حياة مستقرة فهي حالل وإن أدركها وقد فارقت احلياة متاما ال حركة 

، وإن أدركها وفيها حياة فيها حركة مذبوح فيها حياة لكنها ليست حياة فهي ال جتوز
ائيا ال، إما أن تفارق  مد  ا  مستقرة حركة املذبوح فهذه ال حتل إذاً الفيصل ليس أ

لكلية أو تبقى فيها حياة لكنها بقا احلياة وهي حركة املذبوح وهلذا قال إن  :احلياة 
د ا متكن ز يعين خبالف ما مل يبقى فيه إال  ا على حركة مذبوح حلتذكاها وحيا

يعين االحتياط أن  أو رجل واالحتياط مع حترك ولو بيد حركة املذبوح هذه ال حتل،
وما قطع حلقومه أو أبينت  :تكون فيها حياة وفيها حركة، انتقل إىل صورة أخرى، قال

ع حلقومه هذا ميت حىت يعين أزيلت أمعائه وما يف داخل بطنه خرجت، فما قطحشوته 
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لو كان يتحرك فهذه حركة مذبوح، وما أبينت حشوته فهذا ميت حىت لو حترك حركة 
)  الرابع أن يقول( والشرط  .يعين ال حتل بعدها فوجود حياته كعدمها :مذبوح، قال

كلوا مما مل يذكر { لقوله تعاىل )  لذبح بسم هللا( حركة يده )  عند( الذابح  وال 
سم اخلالق وحنوه ألن إطالق   ) ه غريهائال جيز ( }  عليه وإنه لفسق م هللاس كقوله 

يعين جتزئ بلغة أخرى ألن  التسمية ينصرف إىل بسم هللا وجتزئ بغري عربية ولو أحسنها
الذبيحة لقوله )  سهوا أبيحت( أي التسمية ) فإن تركها (  :املقصود هو ذكر هللا، قال

يعين ابن منصور يف  املسلم حالل وإن مل يسم إذا مل يتعمده رواه سعيد ملسو هيلع هللا ىلص ذبيحة
إذاً  ولو جهال فال حتل الذبيحة ملا تقدم)  عمدا( إن ترك التسمية )  ال( السنن 

لسهو فلو ترك التسمية سهوا تباح الذبيحة وإن تركها عمدا ال  التسمية واجبة وتسقط 
ا و  ومن بدا له ذبح غري ما : اجبة كذلك ال تباح، قالتباح وإن تركها جاهال ال يعرف أ

بدا له يعين غري كان يذبح الشاة األوىل فبدا له أن يذبح غريها  مسي عليه أعاد التسمية
وطبعا هو أراد أن يذبح األوىل ومسى مث قبل أن يذبح بدا له أن يغري فأخذ الشاة الثانية 

نف؟ قال يعيد التسمية ألنه مسى على فهل يسمي أم تكفي التسمية األوىل ماذا قال املص
سيا فال حرج، عمدا  األوىل أما الثانية مل يسم عليها فيلزمه أن يعيد التسمية فإذا مل يعد 

بسم هللا وهللا أكرب  ويسن مع التسمية التكبري ال الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص :ال حتل قال
ومن ذكر مع اسم هللا اسم غريه حرم ومل حيل  ،هي السنة،مل ترد الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص

(  :املكروهات. مثال وفالن والعياذ  فال حيل أعوذ  أن يقول بسم هللا املذبوح
لة كالة حلديث إن ليست حادة ألن احليوان يتأذى منها  يعين "١" ) ويكره أن يذبح 

سنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا هللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأح
أن ( يكره أيضا )  و( وغريه  الذحبة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته رواه الشافعي

لقول هذا الثاين أن حيد السكني أمام احليوان واحليوان يبصره  ) حيدها واحليوان يبصره
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 ى عن البهائم رواه أمحد وغريهابن عمر إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر أن حتد الشفار وأن توار 
يعين لو  ) إىل غري القبلة( أي احليوان )  أن يوجهه( يكره أيضا )  و(  :املكروه الثالث

ألن السنة توجيهه  ذحبها على غري القبلة الذبيحة صحيحة وأكلها جيوز لكن يكره ذلك
ليد اليمىن إىل القبلة على شقة األيسر حلمل على اآللة والرفق به وا ألنه يسهل ذحبها 

أن ( يكره أيضا )  و(  :هذه مستحبات أربعة، سنعود للمكروهات، املكروه الرابع بقوة
أي قبل زهوق )  أو يسلخه قبل أن يربد(  :اخلامسأي عنق ما ذبح )  يكسر عنقه

يعين قبل أن يفارق احلياة متاما وميوت يصبح ما عنده إحساس عند هذه الساعة  نفسه
أيب هريرة بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بديل بن ورقاء اخلزاعي على مجل  حلديث يكسر العنق

تعجلوا األنفس قبل أن تزهق رواه  أورق يصيح يف فجاج مىن بكلمات منها ال
هذه مسألة  حيرم عليه حل لنا إن ذكر اسم هللا عليه وإن ذبح كتايب ما الدارقطين

نه هو احملرف حترم عليه مثال أو من بقا دينه جديدة، ما رأيكم الكتايب فيه أشياء يف دي
لبط والنعام مثال حترم  فيه أشياء حترم عليه فلو ذبح ما حيرم عليه هو ويباح لنا حنن ميثلون 

حيرم عليه حل لنا إن ذكر  وإن ذبح كتايب ما :عليهم يف دينهم فلو ذحبها حتل لنا، قال
ن ال، هذه آخر مسألة وهي ذكاة اجلنني  نعم حيرم عليه هو لكن علينا حن اسم هللا عليه

كيف؟ احليوان الذي أذحبه اآلن هو حامل يف بطنه جنني فهل يشرتط أن أذبح األم 
وأذبح اجلنني أذكي األم وأذكي اجلنني أم يكفي ذبح األم أم ماذا؟ فيه تفصيل، ما هو 

ا فال ذكاة، التفصيل؟ إن خرج اجلنني بعد ذبح األم خرج حيا حيتاج تذكية وإن خرج ميت
وذكاة جنني مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا   :ذكاة اجلنني ذكاة أمه، قال
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اكتبوا عندها إن خرج حيا لزم ذحبه وهذا املفهوم، اآلن خيتم املصنف الباب  كمذبوح
  لصيد 

  ب الصيد
هذا هو التعريف ضعوه بني هو اقتناص حيوان حالل متوحش طبعا غري مقدور عليه 

حيوان حالل ليس  ٣وفتني، اقتناص هذا اجلزء األول من التعريف حيوان الثاين حالل معك
مبحرم متوحش طبعا هذا الرابع يعين ليس أهليا أما األهلي مثل البقر والغنم هذا ال حيتاج 

إىل صيد هذا حيتاج إىل الذكاة إذاً عند ذكاة وعند صيد الذكاة هي يف حق من؟ 
ور عليه، والصيد سيأيت بيانه اآلن، الصيد هو رميه يف أي مكان هذا احليوان األهلي املقد

يف حق غري املقدور عليه مثل املتوحش طبعا، قال غري مقدور عليه هذا اخلامس لكن لو 
مسكنا الصيد حي وأصبح مقدور على تذكيته نذكيه وال نكتفي برميه يف أي مكان، 

طلقناها نفهم منها الفعل وهو الرمي يعين كلمة الصيد إذا أ ويطلق على املصيد :قال
ال حيل الصيد املقتول يف ( و لكن أحيا يقولون صيد ويريدون احليوان املصيد، 

ربعة شروط  ال تنسوا يف الذكاة كانت عند أربعة شروط الشرط األول  )االصطياد إال 
ائد من أحدها أن يكون الص(  هناك ما هو؟ أهلية املذكي، الشرط األول هنا ما هو؟

فال حيل صيد عاقل مسلم أو كتايب يعين العقل والدين وليس كل دين  ) أهل الذكاة
الشرط الثاين هناك يف الذكاة هو اآللة وهي  شارك فيه جموسي أو وثين وحنوه وكذا ما

ن وهو اجلارحة يعين ميكن أن يصيد مبحدد سهم  حمدد وهنا كذلك احملدد ونزيد شيء 
( أحدمها )  اآللة وهي نوعان( الشرط الثاين سيأيت بيان احليوان، يرميه حاد أو حبيوان و 

الصيد )  أن جيرح( يشرتط فيه أيضا )  يشرتط فيه ما يشرتط يف آلة الذبح و"أ"حمدد
يعين لو رميت السهم وله جزء حاد وله اجلزء الثاين طرفه حاد  ) فإن قتله بثقله مل يبح( 
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السهم وضرب جبزئه غري احلاد فمات احليوان  لكن بقية أجزائه ليست حادة فلو احنرف
جلرح إذاً ليس صيدا جائزا فال حيل، قال ملفهوم قوله صلى هللا عليه  :لصدمة ومل ميت 

ر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل وما ( أما إذا قتل بثقله فإنه مل ينهر الدم  وسلم ما أ
ولو مع قطع حلقوم )  قتل بهحيل ما  ليس مبحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ ال

ما هو البندق؟ هل املراد به بندق الرصاص؟ الظاهر ال إمنا يراد به طني  ومريء ملا تقدم
ا  لثقل، والعصا لو ضر بس كان يرمى به عن قوس فهذا ال يقتل جبرح فهذا يقتل 

أما بندق لعصا أو الشبكة اختنقت أو الفخ اختنقت وماتت فالبهيمة أو احليوان ال حيل 
جواز حله قد استفيد، ألنه فعال جيرحه ..الرصاص فهذا حيل، وما ببندق الرصاص صيد

هذه مسألة أخرى رمى  وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حلمثل السكني وأكثر، 
الصيد فجرح الصيد لكن ملا وصل إليه وجده حي جمروح أصيب يف قدمه مثال لكنه حي 

لذك كله إال  هلواء أو على شجرة فسقط فمات حل اة،فيذكيه ال   وإن رمى صيدا 
لسقوط لكن لو سقط يف املاء ومات ال حيل ألنه  لرمي وليس  ألننا نعترب موته كان 

لغرق، قال لسهم أم مات  ( وإن وقع يف ماء وحنوه مل حيل  :اشتبه ال نعرف مات 
اجلارحة نوعان  ) إن كانت معلمة( اجلارحة )  فيباح ما قتلته" ب" والنوع الثاين اجلارحة

إما أن يكون سبع جيري يف األرض أو طري فيشرتط يف اجلارحة سواء كانت سبعا أو كانت 
طريا أن تكون معلمة، ما هي املعلمة؟ التعليم يف السبع غري التعليم يف الطري، بينهما 

نعته ميتنع، وإذا تشابه، التعليم يف السبع ثالثة شروط، ما هي؟ أن ينزجر إذا زجر، وإذا م
كل هذا هو املعلم يدربونه إىل أن يصبح معلم فإذا أرسل يذهب، إذا أرسل إىل  قتل ال 
كله هذا هو املعلم من  الصيد ذهب ورائه، ولو زجرته ارجع يرجع، وإذا قتل الصيد ال 
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 السباع، واملعلم من الطيور األول والثاين فقط يعن إذا أرسل اسرتسل وإذا زجر يرجع وال
كل إن قتل ألن الطري ال ميكن تعليمه هذا، ال ميكن أن نعلمه أنه ملا يقتل  نشرتط أال 

كل منه لكن الكلب والسبع ميكن ذلك، قال سواء  )  إن كانت معلمة(  :احليوان ال 
وما { لقوله تعاىل  كانت مما يصيد مبخلبه من الطري أو بنابه من الفهود والكالب

ن مما علمكم هللا علمتم من اجلوارح مكلبني يعين  إال الكلب األسود البهيم } تعلمو
يعين له ثالثة أحكام، اكتبوا عندها وهي من  فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله اخلالص

حة صيده لعموم النصوص والظاهر أن  املفردات، ونقل عنه الكراهة ومذهب الثالثة إ
حة ألن عموم النصوص مل تفرق هذا هو األصح، هي من املفردات ومذهب الثالثة ا إل

وتعليم حنو كلب وفهد أن يسرتسل إذا أرسل  :بني األسود وبني غري األسود البهيم، قال
كل وتعليم حنو صقر أن يسرتسل إذا أرسل ويرجع  وينزجر إذا زجر وإذا أمسك مل 

ل اسرتس نفإ( للصيد )  الث إرسال اآللة قاصداالث ( الشرط إذا دعي ال برتك أكله
الثالث هنا خيتلف عن الثالث هناك يف الذكاة  ما صاده)  الكلب أو غريه بنفسه مل يبح

 نفإ( وهو قطع احللقوم واملريء لكن هنا ال قطع لكن البد أن يرسل اآللة قاصدا ذلك 
إال يف حالة إذا أدركته قبل أن يصل  ما صاده)  اسرتسل الكلب أو غريه بنفسه مل يبح

اد يف العدو مث صاد أصبح الصيد لك أنت أما إذا انطلق من نفسه إىل الصيد فزجرته فز 
اسرتسل الكلب أو غريه بنفسه مل  نفإ( : وقتل فهذا قتل لنفسه مل يصد لك وهلذا قال

الصيد ألن )  بطلبه فيحل يعين يف جريه إال أن يزجره فيزيد يف عدوه(  ما صاده) يبح 
حيل ذلك،  ى صيدا فأصاب غريه حلومن رم زجره أثر يف عدوه فصار كما لو أرسله

رمى صيد، يريد أن يقتل هذا الطري فأصاب الطري الثاين فيجوز ذلك، الشرط الرابع 
لنسيان السهو، هنا ال  واألخري هناك قلنا التسمية وهنا كذلك التسمية، هناك تسقط 

لنسيان، قال ( إرسال ) الرابع التسمية عند إرسال السهم أو ( الشرط  :تسقط 
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ملفهوم قوله صلى  الصيد)  مل يبح عمدا أو سهوا( أي التسمية ) جلارحة فإن تركها ا
هللا عليه سلم إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم هللا عليه فكل متفق عليه وال 

لو تقدمت التسمية بزمن يسري ال يضر، لو تقدمت  يضر إن تقدمت التسمية بيسري
خرت بكبزمن كثري يضر ذلك،  نية ثري يف جارح إذا زجره فانزجر وكذا إن  هذه صورة 

خرت بكثري لكن يف صورة خاصة يف جارح إذا  العكس يقول وكذا يعين ال يضر إن 
زجره عند التسمية فانزجر، ما معىن هذه الصورة؟ اآلن افرض انه أرسل الكلب خلف 

ذه احلالة لكن يف أثناء الطريق تذكر فسم ى وزجره يعين صيد ومل يسم فال حتل لو قتل 
حثه على الصيد فانزجر يسرع أكثر فسمى عند هذه احلالة جيوز ذلك ألن هذه الصورة 

ال ليست متأخرة حنن ! الثانية يعترب هذا احليوان اجلارح صاد بتسمية لكن التسمية متأخرة؟
سنلغي اإلرسال األول سنعتربه اآلن كأن الصيد ملا رآه احليوان ذهب خلفه بدون إرسال 

ولو مسى على صيد فأصاب غريه  :مث زجره فانزجر ومسى فصاد جيوز ذلك، قالأصال 
يفرقون بني التسمية على الصيد والتسمية على حل ال على سهم ألقاه ورمى بغريه 

السهم، يسمى على الصيد ورمى السهم فأصاب حيوان آخر صيد آخر جيوز ألنه يصعب 
م مث رمى السهم وألقاه وأخذ سهما حتديد احليوان الذي سيصاب لكن لو مسى على السه

نية، انتبهوا هو اآلن أخذ السهم وعنده حيوان ومسى ورمى  آخر فيحتاج أن يسمي مرة 
فما الذي تغري اآلن السهم تغري أم الصيد الذي تغري؟ أصاب صيد آخر فما الذي تغري؟ 

يغريه لكن الصيد فال مشكلة يف الصيد املشكلة يف السهم فإذا مسى على هذا السهم ال 
لو مسى يريد ذاك احليوان فأصاب الذي جبواره فال يضر مادام السهم نفسه يعين العربة 

خبالف ما  :لتسمية على السهم، دعو ننتقل إىل السكني، لو مسى على السكني، قال
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ألن التسمية هنا على الذبيحة، افهموا اآلن  لو مسى على سكني مث ألقاه وذبح بغريها
تعذر التسمية على صيد بعينه فلذلك تكون التسمية على السهم أما عند الصيد يصعب ي

لسكني، التسمية على السكني أم على الذبيحة؟ على الذبيحة فلو ألقى  ذبح الذبيحة 
أي )  ويسن أن يقول معها(  :السكني وذبح بغريه حيل ألن التسمية على الذبيحة، قال

كان إذا ذبح يقول بسم هللا وهللا  ألنه ملسو هيلع هللا ىلص)  هللا أكرب كما يف الذكاة( مع بسم هللا 
وكان ابن عمر يقوله ويكره الصيد هلوا وهو أفضل  هذا يف البخاري ومسلم أكرب

الذي يصيد للهو ليس للحاجة هذا مكروه، والصيد  مأكول والزراعة أفضل مكتسب
  .هو أفضل مأكول والزرع أفضل الكسب

 كتاب األميان
ا الكفارة إذا حنث( و احللف والقسم و مجع ميني وه هي ( فيها )  اليمني اليت جتب 

اآلن هو سيبني  "أ"الذي ال يسمى به غريه)  هللا( اسم ) بـ ( اليت حيلف فيها )  اليمني
ما هي اليمني اليت ترتتب عليها الكفارة عند احلنث إذا حصل حنث يعين خمالفة لليمني 

 توجب الكفارة إذا حصل حنث؟ سيذكر املصنف اآلن توجب كفارة، ما هي اليمني اليت
ربعة صور ا غريه ومثَّل لذلك : الصورة األوىل: بيان لليمني  أمساء هللا اليت ال يسمى 

كا والقدمي األزيل واألول الذي ليس قبله شيء واآلخر الذي ليس بعده   :بقوله
ا إال هللا يعين كل هذه الك شيء وخالق اخللق ورب العاملني والرمحن لمات ال يسمى 

ومل ينو  "ب"أو الذي يسمى به غريه :سبحانه وتعاىل، ال تطلق إال يف حق هللا، مث قال
يعين اليمني أو  صفة( بـ )  أو(  كالرحيم واخلالق والرازق واملوىل ذا الشرطالغري 

ئه وجالله وعزته   "ج" تعاىل)  من صفاتهاحللف بصفة  وعهده كوجه هللا وعظمته وكرب
ملصحف(  :الرابع وأمانته وإرادته لقرآن أو  لقرآن أو حلف  ) أو  يعين إذا حلف 
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 أو بسورة أو آية منه ولعمر هللا مينيملصحف ألن القرآن كالم هللا هو صفة من صفاته 
ما  من أمسائه تعاىل وما ال يعد :يعين حياة هللا، اآلن سينتقل إىل ما خيالف هذا قال

ا ميني أم غري ميني، ميني توجب كفارة عند احلنث أم ال؟حكمها هل احل وما  :قال! لف 
ما حكمه؟ سيأيت بيانه اآلن أنه إن نوى  كالشيء واملوجود  " أ" من أمسائه تعاىل ال يعد

الذي ال ينصرف إذا أطلق إىل هللا " ب"وما ال ينصرف إطالقه إليه :به هللا فهو ميني، قال
إن نوى به هللا : ؟ قال"أ،ب"ما حكم ي والواحد والكرمي وحيتمله كاحل لكن حيتمله،

إذاً سنخلص اآلن بستة صور، ما هي؟ االسم الذي ال يسمى به إال  فهو ميني وإال فال
هللا، واالسم الذي يسمى به غريه ومل ينو غريه، أو صفة من صفات هللا أو القرآن، أو ما 

ا ميني يرتتب عليها الكفارة  ال يعد من أمساء هللا وأريد به هللا فهذه كلها يقول املصنف إ
لقوله صلى هللا عليه )  حمرم( سبحانه وصفاته )  واحللف بغري هللا(  :عند احلنث، قال

ألمانة  وسلم فمن كان حالفا فليحلف  أو ليصمت متفق عليه ويكره احللف 
ألمانة قال املصنف يكره للنهي عنها لكن الكراهة هنا كراهة  هذه مسألة جديدة احللف 

حترمي أم كراهة تنزيه؟ األصل إذا أطلق الفقهاء املتأخرين الكالم فماذا يقصدون؟ التنزيه، 
اكتبوا عندها وقال يف اإلقناع كراهة حترمي، صرفها إىل التحرمي وليس إىل الكراهة هذا 

ا كراهة  تنزيه، صاحب اإلقناع احلجاوي لكن ظاهر املنتهى واملغين والشرح وغريهم أ
الفقهاء إذا قالوا مكروه يقصدون التنزيه يف األصل لكن احلجاوي يقول ال هذه كراهة 

أي ) وال جتب به (  :صحيح األصحاب يقولون كراهة لكن املقصود كراهة التحرمي، قال
لو واحد حلف بغري هللا مث خالف اليمني فال جتب   إذا حنث)  كفارة( حللف بغري هللا 
)  ويشرتط لوجوب الكفارة( : اليمني مل نتعقد، شروط وجوب الكفارةكفارة ألن أصال 
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)  وهي "أ"األول أن تكون اليمني منعقدة) (  شروط ثالثة( إذا حلف  تعاىل 
إذاً ما هي اليمني " ٣" ممكن "٢" مستقبل( أمر )  على "١"اليت قصد عقدها( اليمني 

لو مل يقصدها تصري ميني لغو، يقول ف: املنعقدة هي ما مجعت بني ثالثة شروط، قصدها
على أمر مستقبل سيكون، وهللا لن آكل يعين يف املستقبل، وهللا لن أسافر يف املستقبل، 
وهللا لن أذهب يف املستقبل، لو حلف على ماض هذه غموس إذا كان يعلم أنه كاذب 
ها  غموس، وإذا كان هو صادق فهي ليست منعقدة هي ميني صحيحة لكن ال ينبين علي

ممكن لكن لو حلف على : كفارة، وهللا كنت البارحة يف مكة وأ صادق فال كفارة، قال
فإن  :شيء غري ممكن فلن تكون منعقدة، وهللا لن أطري يف اهلواء فلن تطري يف اهلواء، قال

صار عند منعقدة " ب") الغموس( اليمني )  حلف على أمر ماض كاذ عاملا فهي
ا تغمسه يف اإلمث مث يف  وط وعند الغموس واتضح أمرهاوهي ما مجعت ثالثة شر  أل

منعقدة، وغموس، ولغو، واليت فيها : إذاً عند ثالثة أميان" ج")ولغو اليمني (  النار
( هو ولغو اليمني : الكفارة هي املنعقدة فيصري منعقدة مقصودة على مستقبل ممكن، قال

)  وبلى وهللا ال وهللا( أثناء كالمه يف )  الذي جيري على لسانه بغري قصد كقوله
حلديث عائشة مرفوعا اللغو يف اليمني كالم الرجل يف بيته ال وهللا وبلى وهللا رواه أبو 

عقدها يظن صدق نفسه فبان خبالفه فال كفارة يف  لغو وكذا ميني( داود وروي موقوفا 
رب ميني لغو لكن لو قال يعين قال وهللا أ مل أذهب مث تذكر أنه ذهب فهذه تعت ) اجلميع

ال { لقوله تعاىل  :وهللا مل أذهب وهو يعلم أنه كاذب فهذه غموس، إذاً وكذا فلغو، قال
للغو يف أميانكم  ئم وصغري وجمنون  }يؤاخذكم هللا  وهذا منه وال تنعقد أيضا من 

را الثاين أن حيلف خمتارا( الشرط كل هؤالء ال يتصور منهم القصد،   وحنوهم  دتهأي 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما )  فإن حلف مكرها مل تنعقد ميينه

ن  :ما هو احلنث؟ تعريف احلنث الثالث احلنث يف ميينه( الشرط ، استكرهوا عليه
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كما لو حلف : هذا حنث أو يرتك ما حلف على فعله، قال)  يفعل ما حلف على تركه
كما لو حلف ليكلمن )  أو برتك ما حلف على فعله(  خمتارا ال يكلم زيدا فكلمه

ن يفعل ليمينه )  خمتارا ذاكرا( زيدا اليوم فلم يكلمه  انتبهوا معي قال احلنث يف ميينه 
إذاً احلنث ما هو؟ املخالفة لليمني مع " ج"ذاكرا" ب"يعين أن خيالف اليمني خمتارا" أ"

ني مكرها ليس حبنث مل حينث، خالف اليمني االختيار والتذكر، افرض أنه خالف اليم
سيا وهللا ال أذهب إىل مكان كذا نسي وذهب فماذا نعتربه؟ نقول مل حينث، أكره مل 
ن خيالف ميينه ذاكرا خمتارا  حينث، مل خيالف أصال مل حينث، إذاً الشرط الثالث احلنث 

سيا فال كفارة (  :وهلذا قال هل ضبطتم مث عليه ألنه ال إ) إذا حنث مكرها أو 
الشروط؟ الشرط األول أن تكون منعقدة حىت توجب كفارة البد أن تكون ميني منعقدة، 

ختياره  مل تكن منعقدة لن ترتتب كفارة، الثاين أن يكون خمتارا إن حيلف ميني منعقدة 
كراه، الثالث احلنث وهي املخالفة مع التذكر واالختيار، أريدكم تفرقوا بني خمتا را وليس 

املوجودة يف الثالث وخمتارا اليت يف الثاين، اآلن عند اختيار يف اليمني البد عندما تطلق 
اليمني تكون خمتار وعندما ختالف اليمني تكون خمتار يعين عند احلنث تكون خمتار حىت 
الختيار، اليمني أطلق  إلكراه لكن املخالفة كانت  جتب الكفارة فلو كان اليمني أطلق 

ختيار، شرط اختل، العكس اليمني كانت منعقدة إلك راه واحلنث املخالفة كانت 
ختياره وأن خيالف  كراه فال كفارة، البد أن تكون اليمني منعقدة  ختياره لكنه خالف 
ختياره مع الذكر أيضا وعدم النسيان، هذه مسألة جديدة اآلن سيذكرها وهي مسألة إن 

ثري أم ال؟ ما هو شاء هللا لو قلت إن شاء هللا  بعد اليمني قلت إن شاء هللا هل هلا 
ا ماذا؟ هل يقصد  ثري؟ نقول حبسب هو قال إن شاء هللا يريد  ثريها؟ أوال هل هلا 
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املشيئة فعال أم قصد التربك إن قصد التربك فهذه كعدمها وإن قصد فعال يعين لو قلت أ 
ا ميني أم ميني معلق مبشيئة زيد؟ مبشيئة زيد مثال وهللا سأذهب غدا إن شاء زيد فهل هذ

ا  وهللا سأذهب غدا إن شاء ريب وقصد املشيئة إن أراد هللا إذاً إن شاء هللا إن قصدت 
املشيئة فال كفارة ألنه إن خالف معناه خالف لعدم املشيئة أما إن قصد التربك فهي  

رة كيمني  تعاىل ونذر أي تدخلها الكفا)  ومن قال يف ميني مكفرة(  :كعدمها، قال
 يف ميينه فعل أو ترك إن قصد املشيئة واتصلت ميينه)  إن شاء هللا مل حينث( وظهار 

معناه يعين هذا الكالم سيكون يف اليمني املكفرة ويف النذر ويف الظهار إن قال إن شاء 
الثنني يعين مها شرطان أ ن يقصد هللا مل حينث إن قصد املشيئة واتصلت ميينه طبعا 

املشيئة ألن إن شاء هللا استثناء واالستثناء يف اليمني أو يف النذر أو يف أي شيء أو يف 
الطالق البد أن يكون متصل يعين ال ينفع أن يقول واحد وهللا سأفعل كذا وبعد وقت 

اتصلت واتصلت ميينه لفظا أو حكما : يقو إن شاء هللا ال البد أن يكون متصال، قال
وهللا سأذهب غدا إن شاء هللا، اتصلت حكما قال وهللا سأذهب غدا مث  لفظا يعين قال

غلبه السعال فسعل مث أكمل إن شاء هللا هذا نعتربه متصل حكما يعين يف حكم املتصل 
لقوله عليه الصالة والسالم من حلف فقال إن شاء هللا مل أو أخذ نفس أو عطس 
يعين اآلن )  خريا( احلنث )  إذا كانويسن احلنث يف اليمني (  حينث رواه أمحد وغريه

ليمني أفضل وطبعا القاعدة األفضل هو فعل اخلري فلو  خمالفة اليمني أفضل أو االلتزام 
واحد حلف على فعل مكروه فاألفضل أن خيالف ويكفر، ولو حلف على فعل مندوب 

حلف كمن   :فاألفضل أن يلتزم اليمني وال يكفر وهكذا هذا هو الكالم الذي سيقوله
وإن حلف على فعل  األفضل أن حينث ويكفر،على فعل مكروه أو ترك مندوب 
وعلى فعل واجب  األفضل أن يلتزم اليمني وال حينث، مندوب أو ترك مكروه كره حنثه

وعلى فعل حمرم أو ترك واجب وجب  حيرم عليه أن خيالف، أو ترك حمرم حرم حنثه
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يعين وخيري يف مباح  نث وأن يكفر،حلف أن يفعل حراما فهذا جيب عليه أن حيحنثه 
حلف يف شيء مباح وهللا سآكل أو ال آكل أو أذهب أو ال أذهب، أمر مباح فهو 

يعين التزام اليمني أوىل من احلنث  وحفظها فيه أوىل خليار لكن األفضل حفظ اليمني،
 وال يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال إذا كانت مباحة لكن هو خمري يفعل ما شاء، 

هذه مسألة جديدة يعين واحد حيلف عليك وهللا العظيم لتأيت إيل فهل يلزمك أن تعاىل 
، وإن ما جئت فيه كفارة، كإجابة  ترب قسمه أم ال يلزمك؟ ال يلزمك فإن جئت فاحلمد 

تيين فهل يلزمين؟ ال  ؟ يعين واحد يسألك   سؤال  هل يلزم إجابة سؤال 
لكنه ليس بواجب بل أنت احفظ لسانك ال حتلف على الناس وال تسأل  يلزمين األفضل

تيه لكن ال جيب،  بل ويسن :، قال إذا واحد حلف عليك وهللا لتأتيين فيسن أن 
تيه لكن ال جيب،  تيين فيسن أن  )  ومن حرم حالال سوى زوجته( أسألك  أن 

 من أمة أو طعام أو لباس أو غريه( رمه ألن حترميها ظهار كما تقدم سواء كان الذي ح
)  مل حيرم( كقوله ما أحل هللا علي حرام وال زوجة له أو قال طعامي علي كامليتة ) 

هذا اجلواب، إذاً من حرم حالال مل حيرم عليه إال الزوجة فإذا حرم الزوجة على نفسه  عليه
هل حيرم عليه ما حرمه؟ فهو ظهار هذه خالصة املسألة، إذاً من حرم حالال غري الزوجة 

ألن هللا مساه  :مل حيرم عليه لكن يلزمه كفارة ميني إذا خالف، ولو حرم الزوجة فظهار، قال
قد فرض هللا لكم حتلة { إىل قوله }  أيها النيب مل حترم ما أحل هللا لك { ميينا بقوله 

واليمني على  نفسه العسل،معناه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما حلف لكنه حرم على  }أميانكم 
قد فرض هللا لكم حتلة { لقوله تعاىل )  وتلزمه كفارة ميني إن فعله(  الشيء ال حترمه

 أي التكفري وسبب نزوهلا أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال لن أعود إىل شرب العسل متفق عليه} أميانكم 
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رم لكن نعتربه ميني كأنه إذاً من حرم الزوجة وقع يف ظهار، من حرم شيئا غري الزوجة ال حي
كل هذا الشيء أو ال يشرب هذا الشيء، انتقل اآلن إىل املسألة األخرية  حلف أال 

الذي يقول عن نفسه والعياذ  أنه يهودي أو أنه كافر إن مل يفعل كذا أو أنه والعياذ 
أو القرآن أو كذا  بريء من هللا لو مل يفعل كذا، أو أنه والعياذ  بريء من اإلسالم 

فالذي يفعل مثل هذا الكالم ما حكمه؟ نقول هذا آمث وعليه كفارة ميني إذا حلف يعين 
والعياذ  لو قال هو يهودي يقول عن نفسه هو يهودي إن ذهب إىل فالن مث ذهب 
مث  إىل فالن فهل يصري يهودي أم نعترب هذا ميني؟ نعترب هذا ميني لكنه ميني حمرم يعين 

ومن قال هو يهودي أو كافر أو  :ا القول وتلزمه كفارة ميني إذا ذهب إىل فالن، قالهلذ
أصال هذا الكالم والعياذ  يعبد غري هللا أو بريء من هللا تعاىل أو من اإلسالم أو القرآن

أو النيب   من رقة الدين فال يوجد مسلم عنده دين خياف هللا يقول مثل هذا الكالم،
ملاذا هو يقول هذا الكالم؟ يريد أن يؤكد كالمه لكن حيرم عليه هذا   وحنو ذلكملسو هيلع هللا ىلص

 ومل يكفر ليفعلن كذا أو إن مل يفعله أو إن كان فعله فقد فعل حمرما :الكالم، قال
مث وعليه كفارة ميني وعليه كفارة ميني حبنثه والذي يقصد الكفر كافر، الذي يقصده . إذاً 

  .امللة والعياذ  جبد فهذا خيرج من
  فصل يف كفارة اليمني

هذا اخليار األول، هي  )" أ"إطعام عشرة مساكني "١"من لزمته كفارة ميني بني خيري( 
لرتتيب إذاً   على الرتتيب والتخيري األول على التخيري فإن تعذر ال ينتقل إىل الثاين إال 

مدين من غري الرب، إذا نصف الصاع يعين  لكل مسكني مد بر أو نصف صاع من غريه
قال إطعام مسكني يقصدون هذا، مد الرب أو مدين من غري الرب إال يف صدقة زكاة الفطر 

م(  :فذاك صاع كامل يعين أربعة أمداد، قال أي العشرة مساكني  "ب") أو كسو
يعين جتزئها يف الصالة، الدرع  للرجل ثوب جيزيه يف صالته وللمرأة درع ومخار كذلك
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يص الثوب يعين نقول مثل فستان طويل واخلمار القماش الذي يوضع على هو القم
م( شيئا مما تقدم ذكره )  فمن مل جيد" ج"أو عتق رقبة(  الرأس،  "٢" ) فصيام ثالثة أ

م { لقوله تعاىل  فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسو
م أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة  وجو لقراءة ابن مسعود ) متتابعة  ( }أ

م متتابعة وجتب كفارة ونذر فورا حبنث وجيوز إخراجها قبله أي يقبل  فصيام ثالثة أ
مىت جتب؟ يعين هو اآلن حلف ميني مث خالف اليمني فبمجرد أن خيالف اليمني  احلنث،

لكن ال جيب هذا  جيب إخراج الكفارة فورا، وهل جيوز أن خيرجها قبل أن حينث؟ جيوز
املعىن، وكذلك لو نذر لو قال إن شفى هللا مريضي فعلي كذا مث شفى هللا مريضه إذاً جيب 

خراج هذا النذر، قال )  واحد ومن لزمته أميان قبل التكفري موجبها(  :عليه أن يبادر 
 ولو على أفعال كقوله وهللا ال أكلت وهللا توجب شيئا واحدا يعين الكفارة نوعها واحد
فهذه أميان كثرية لكن كلها توجب كفارة من ال شربت وهللا ال أعطيت وهللا ال أخذت 

ا كفارات من )  كفارة واحدة فعليه(  :نوع واحد أو نقول من جنس واحد، قال أل
يعين لو واحد قتل واحد القتل ليس حبد لكن  فتداخلت كاحلدود من جنس جنس واحد

 :، مث قاليوجب اجللد فهي واحد يعين حد واحدكل واحد ... مثال نقول شرب وشرب 
( أي موجب األميان وهو الكفارة  :الكفارة املرتتبة خمتلفة، قال ) اختلف موجبها وإن( 

واحد عليه كفارة ظهار وكفارة ميني، كفارة الظهار ختتلف عن   تعاىل)   وميني كظهار
لعدم احتاد )  ومل يتداخال( ن أي الكفار)  لزماه(  :كفارة اليمني فال تتداخل، قال

مىت تتداخل الكفارات؟ إذا كان موجبها واحد، ! انتهى الكالم، واضحة املسألة؟اجلنس 
وإن اختلفا فال تتداخل، اآلن انتقل إىل العبد كيف يكفر؟ يطعم عشرة مساكني أم يكسو 



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                                     كتاب اجلنايات
     

 
  ١٣٨  

 

م وليس ويكفر قن بصو  :العبد ما عنده مال، ما عنده إال الصوم، قال! أم يعتق رقبة؟
أي من الصوم ألن هذا صوم واجب مثل رمضان ال مينعه من الصوم،  لسيده منعه منه

ملال، قال لصوم؟ ال يقبل منه الصوم فيكفر   ويكفر كافر بغري صوم :هل يكفر الكافر 
ملال ملال فإذا حلف ما أمره هللا  ب يف املوضوع كله. يعين    .جامع األميان هذا أهم 

اب جامع األمي   ان احمللوف 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص وإمنا لكل امرئ ما )  يرجع يف األميان إىل نية احلالف إذا احتملها اللفظ( 

لفراش والبساط األرض قدمت على  لسقف أو البناء السماء أو  نوى فمن نوى 
ىل كم قلنا قبل ذلك أن مرجع اليمني إ  عموم لفظه وجيوز التعريض يف خماطبة لغري ظامل

األول اليمني، كيف نفسر اليمني ونفهم اليمني حىت نوجب الكفارة أم ال : حالة؟ ستة
نوجب الكفارة، ونقول خالف اليمني أو ما خالف اليمني فالبد أن نفهم ما هو اليمني، 

فمرجع اليمني واحد أوال إىل نية احلالف طبعا بشرط أن حيتملها اللفظ، ما هي نية 
ء وذهب لينام يف الصحراء احلالف؟ رجل قال وهللا م حتت سقف أو حتت إ  العظيم سأ

لسقف  لسقف؟ نويت  فماذا نقول هذا يكفر أم ال يكفر؟ حسب نيته ماذا نويت 
م الليلة على فراشي  لبناء السماء فصح ذلك، أو قال وهللا سأ السماء فيصح، نويت 

لفراش األرض ومساها فراش، فلو وذهب لينام على الرتاب فنرجع إىل النية، قال أ نو  يت 
وهو سبب اليمني يعين مثال شخص أطعمه اللحم  ٢قال أ ما عندي نية فننتقل إىل رقم 

مث من عليه فقال وهللا ال آكل اللحم فنرجع نقول ما نيتك؟ قال ما نويت ولكن ملا صار 
ن كل حلما هذا املوقف أ حلفت فاليمني معناه السبب الذي هيج اليمني يوحي  ه ال 

كل حلما من أحد أو من هذا الرجل فيصري ننتقل إىل السبب الذي هيج  مطلقا أم ال 
اليمني إذاً نقول لو أكلت اللحم فال إشكال لكن لو أحد أعطاك حلم فأكلته تكفر أو لو 

فالن أعطاك اللحم فأكلته تكفر ألن ميينك نيتك ما عندك نية، لو قال أ نويت أال 
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لنية، انعدمت النية ننتقل إىل السبب، السبب الذي هيج اليمني آكل اللح م منه فنكتفي 
قطع املنة أو هو سيذكر املصنف مثال يقول مثال لو قال وهللا ألقضني زيدا حقه غدا طبعا 
زيد وخبه وعريه أنك مل تسدد حقي فقال وهللا غدا سأقضيه حقه مث ذهب إىل البيت وجد 

يكفر أم ال يكفر؟ سنرجع إىل النية فلو نوى غدا يعين غدا فيكفر املال فقضاه الليلة فهل 
لكن لو مل ينو غدا بل أنه أقصى حد، إن مل ينو شيء فنقول السبب الذي هيج اليمني 

وهو قطع املنة معناه أنه قصد غدا يعين آخر موعد فال إشكال لو قضاه الليلة فال يكفر، 
ظاهر اللفظ إذا كان اللفظ فيه تعيني  التعيني يعين سنقتصر على-٣إذا عدم السبب 

لشيء فنكتفي به وال نتجاوزه يعين لو قال وهللا ال أكلم فالنة وهذه الفالنة زوجة لفالن 
لنية هل نويت أال  خر فكلمها فهل يكفر أم ال يكفر؟ سنمشي  طلقت وتزوجت 

عملنا تكلمها مطلقا أم مادامت هي زوجة فالن قال أ ما نويت شيء أما لو نوى 
ليمني، قال مل أنو شيء سننتقل إىل السبب الذي هيج ملاذا حلفت هذا قال ألن زوجها 

مين فقلت هذه الكلمة فيصري املعىن ماذا نفهم من السبب؟ لو طلقت وكلمها ما فيه  ا
شيء كأنه قال وهللا ال أكلم فالنة مادامت زوجة، هب أنه ما فيه سبب فنقتصر على 

لفالنة ال يكلمها سواء كانت زوجة لفالن أو ليست زوجة لفالن أو التعيني إذاً هذه ا
طلقت أو أصبحت ذات زوج أو ليست ذات زوج يف كل حال ال، بقي من الستة 

ثالث، الرابع واخلامس والسادس ما هي؟ إذا مل يكن هناك تعيني فسنفسر اللفظ مبعناه 
عىن يف اللغة قطعا لكن قد الشرعي كل كلمة خطأ أو كثري من الكلمات ميكن كلمة هلا م

يكون هلا معىن أيضا يف الشرع وقد يكون هلا معىن يف العرف وقد يكون هلا معىن يف اللغة 
والشرع أو يف اللغة والعرف أو يف الثالثة فكيف نفسر الكالم؟ أول ما نفسر الكلمة 
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ملعىن الشرعي إذا كان هلا معىن يف الشرع  نفسرها إذا كانت هلا الثالث معاين فنفسرها 
فنبدأ به فإن مل يكن هلا معىن يف الشرع ننتقل أو تعذر محلها على املعىن الشرعي فننتقل 

إىل املعىن العريف فإن تعذر محلها على املعىن العريف فنحملها على املعىن اللغوي هذا كالم 
لصالة سيأيت بيانه يعين لو واحد قال وهللا سأصلي مث قام يدعو فماذا نقول له؟ ال نقبل ا

هلا معىن يف اللغة وهلا معىن يف الشرع معناه يف الشرع الصالة العبادة املعروفة فال نقبل أن 
لدعاء والصالة يف اللغة الدعاء وأ دعوت فهل حتقق اليمني؟ ال نقبل لكن لو  نفسرها 

قال مثال وهللا ال آكل اللحم مث أكل مسكا فالعرف ماذا يقول السمك حلم أم ال؟ هو حلم 
، ..يف اللغة على العموم فإذا قلنا اللغة ختالف العرف والعرف أن اللحم يطلق على

والدجاج فإذا قلت تريد حلم أم دجاج أم مسك، فإذا كانت اللغة ختالف العرف فإذاً 
لعرف فلو قال وهللا ال آكل اللحم مث أكل مسكا فهل يكفر أم ال؟ إذاً ! نفسرها مباذا؟ 

لشرعي مث ننتقل إىل العريف مث الكلمة إذا احتملت املع ىن اللغوي والشرعي والعريف نبدأ 
لنية مث إذا مل توجد نية السبب الذي  ننتقل إىل اللغوي وهذه الستة هكذا تدرجييا إذاً نبدأ 
هيج اليمني فإن مل يوجد سبب فالتعيني فإن مل يوجد تعيني فسر الكالم مبعناه الشرعي إن 

  .باملعىن العريف وإال فباملعىن اللغويوجد له معىن شري وإال ف
ا وقلنا أن ملخص ما سبق ذكره أن مرجع  ب جامع األميان احمللوف  فكنا قد وفنا عند 

لرتتيب األول النية نرجع إىل نية احلالف ونفسر اليمني  اليمني يكون إىل ستة أشياء 
ليمني، سبب اليمني حبسب نيته فإن مل تكن نية فننتقل للثاين وهو السبب الذي هيج ا

وما هيجها، ونفسر اليمني حبسب السبب الذي هيج اليمني مث إن مل يكن هناك سبب 
فننتقل إىل الثالث وهو التعيني فنعني إذا كان اليمني على معني فنعني هذا املعني ونقيد 
احلكم به وسيأيت أمثلة لذلك لكن اآلن أذكر القاعدة بسرعة مث بعد ذلك إذا مل يكن 

فنفسر اليمني حبسب العرف الشرعي يعين االسم الشرعي إن كان له معىن يف الشرع معني 
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مث اخلامس إن مل يكن لالسم معىن شرعي فننتقل لالسم العريف، املعىن العريف هذا اخلامس، 
قال . فإن مل يكن هناك اسم عريف فنتقل إىل السادس وهو االسم اللغوي، املعىن اللغوي

  :املصنف رمحه هللا تعاىل
ا   ب جامع األميان احمللوف 

اآلن سيدلل لذلك ما دليل )  إذا احتملها اللفظ "١"يرجع يف األميان إىل نية احلالف( 
مثال نية احلالف سيمثل هلذه املسألة  نوى ما امرئلقوله ملسو هيلع هللا ىلص وإمنا لكل  :هذا؟ قال

لفراش وال :فقال لسقف أو البناء السماء أو  بساط األرض قدمت على فمن نوى 
م يف العراء وقال أقصد السقف  عموم لفظه م حتت سقف مث  يعين لو قال وهللا سأ

م على  السماء فيصح ذلك مادام نوى السقف السماء صح ذلك، ولو قال وهللا سأ
لبساط األرض فمادام نوى ذلك  م يف الرمل فقلنا له كيف قال أ نويت  بساط مث 

 وجيوز التعريض يف خماطبة لغري ظامل :يعين ال نوجب عليه الكفارة، قاليصح فال حننثه 
ذا يعين لو قال منت حتت سقف يقصد السماء أو منت على فراش أو  أي التعريض 

 فإن عدمت النية رجع إىل سبب( بساط يقصد األرض تعريضا جاز ذلك وغريه جيوز، 
ريض يف خماطبة لغري ظامل هو اآلن معذرة نرجع قال وجيوز التع"٢") اليمني وما هيجها 

انتقل إىل مسألة التعريض يف الكالم هل جيوز التعريض يف الكالم أن يقول كالما وهو 
يريد شيء آخر من غري أن يكون كاذب قال املصنف أن هذا من التعريض أن يقول 

لفراش األرض هذا نوع من  لسقف السماء، يقول فراش ويقصد  سقف ويقصد 
ل جيوز التعريض؟ يقول جيوز لغري ظامل، كيف لغري ظامل؟ يعين ما مل يكن هذا التعريض فه

تيه الرجل فيطالبه بديونه يقول له رد ديين سدد الدين الذي عليك  املعرض ظامل يعين 
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فيحلف ويقول وهللا ما لك شيء ويعرض أنه مالك شيء يف جييب أو مالك شيء اليوم 
انه مل أقرتض منك اليوم لكن اقرتضت أمس فهل  أو يقول وهللا مل أقرتض منك ويقصد

لنسبة للظامل ال جيوز ألن هذا ظلم إذا قاله ظاملا للطرف  هذا التعريض جيوز؟ ال هذا 
اليمني وما  فإن عدمت النية رجع إىل سبب( الثاين فال جيوز هذا معىن لغري ظامل، 

يدل على نية اإلنسان،  ألن سبب اليمني لداللة ذلك على النية :التعليل" ٢") هيجها 
قبله مل حينث إذا اقتضى السبب أنه  همن حلف ليقضني زيدا حقه غدا فقضاف :مثال

تيك حقك غدا مث سدده اليوم فهل    ال يتجاوز غدا قال وهللا غدا أقضيك حقك أو 
حينث يقول أنت قلت غدا فكيف تسدد اليوم؟ يقول السبب أحيا يقتضي جواز هذا 

ملماطلة وهللا مثل جاءه شخص و  قال له ملا مل تقضيين حقي فأنت مماطل فغضب تتهمين 
ألقضينك حقك غدا مث قضاه اليوم نقول نعم السبب الذي هيج اليمني يدل على أنه أراد 

  نفي املطل عن نفسه وأنه يقصد أال يتأخر عن الغد وال يقصد 
لذات، قال وفعله اليوم إذا  غدا وكذا ليأكلن شيئا أو ليفعلنه: انه يسدده يف الغد 

وإن حلف ال يبيعه إال مبائة مل حينث اقتضى السبب أال يتأخر عن الغد فكأنه نوى هذا، 
قل منها عه  كثر السبب كذلك يعين لو قيل له مثال هذه الساعة ال  إال أن  عه  لو 

ل قال وهللا سأبيعها بعشرين هو يقصد بعشرين فأكثر أم  تساوي أكثر من عشرة ر
ا ال تنزل عن العشرين؟ نقول النية ما الذي نواه؟ مل ينو شيء السبب يدل على ي قصد أ

عها بثالثني فهل نقول  ا ال تقل عن عشرين لكن ممكن تزيد فجاء يف الغد و أنه نوى أ
له أنت حلفت أال تبيعها إال بعشرين فاجلواب ال إال إذا نوى أال يبيعها إال بعشرين 

عها بثالثني أما كثر  و عها  إذا كان السبب يقتضي أنه ال ينقص عن العشرين فإذاً لو 
كل حينث،  وإن حلف ال يشرب له املاء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث 

انتهت املسألة إذاً حلف أال يشرب له ماء، فالن  فيه منة خبزه واستعارة دابته وكل ما
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أشرب لك ماء فجاء يف اليوم الثاين وأكل  متنن عليه أو تعاىل على شخص وقال وهللا ال
له طعاما فهل حينث أم ال؟ نقول إذا كان السبب يدل على أنه يريد قطع املنة فإذاً حىت 
كله فإذا كانت النية أو السبب قطع املنة إذاً ال جيوز له أو نقول إن أكل اخلبز  اخلبز ال 

 فإن(  :قال. فيها منة سيحنث حينث، استعار الدابة حينث، إذا استفاد منه أي فائدة
ألنه أبلغ  "٣") رجع إىل التعيني( أي النية وسبب اليمني الذي هيجها )  عدم ذلك

لكلية ام  ام فنحصر  من داللة االسم على املسمى ألنه ينفي اإل التعيني ينفي اإل
فإذا ( : اليمني فيما عينه فإن خالف ما عينه حنث وأما غريه فال يدخل، مثال التعيني

حلف  حنث)  أو عمامة ولبسه ألبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء حلف ال
ال يلبس هذا القميص إذاً فيها تعيني فهنا سنقول له ماذا نويت؟ مل أنو شيئا، ما هو 

السبب؟ ليس هناك سبب إذاً سنقتصر على التعيني ونقول هذا القميص ال تلبسه ولو 
اخلياط وحول هذا القميص أو الثوب إىل سراويل أو حتول إىل شيء آخر يعين لو جاء 

ألنه : جعل منه رداء أو عمامة فإذا لبسه حينث إذا حلف على هذه العني بنفسها يقول
أبلغ من داللة االسم على املسمى هذا يقال له سروال وليس قميص نقول ال، التعيني هذا 

سمى أبلغ من داللة القميص أقوى من كلمة قميص، التعيني أبلغ من داللة االسم على امل
على معناه، التعيني سيكون هو املقدم، ال ألبس هذا القميص مث حتول إىل عمامة فلبسه 
فهل يعترب لبس قميص؟ ال لكن لبس هذا الذي عينه فكلمة هذا أقوى من االسم، مثال 

طبعا إذا عدمت النية  وكلمه حنث) أو ال كلمت هذا الصيب فصار شيخا ( : آخر
لسبب إذاً تعني هذا اآلدمي فلو كلمه بعد أن جتاوز سن الصبا وأصبح شيخا كبريا  وعدم ا

أو مملوكه ( هذا )  زوجة فالن هذه أو صديقه فال( كلمت  حلف ال)  أو( كذلك، 
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ملاذا؟ ألن هذا  حنث)  وامللك والصداقة مث كلمهم فزالت الزوجية( هذا )  سعيدا
لوكه وأقوى من كلمة صديقه وأقوى من كلمة أقوى من كلمة زوجة وأقوى من كلمة مم

وأكله )  ال أكلت حلم هذا احلمل فصار كبشا( حلف )  أو( صيب فالتعيني أقوى، 
ألن التعيني أقوى من غريه وكل هذا الكالم ما مل تكن نية وسبب فإن وجدت النية حنث 

لسبب وإال فالتعيني أقوى،  حلف ال)  أو(   فبها وإذا مل توجد النية ووجد السبب فإذاً 
( أكلت  حلف ال)  أو( وأكله حنث )  الرطب فصار مترا أو دبسا أو خال( أكلت 

ألن عني ملاذا؟  ) اللنب فصار اللنب جبنا أو كشكا وحنوه مث أكله حنث يف الكل هذا
قية كحلفه ال  ألن كل هذا صور التعيني لبست هذا الغزل فصار ثو احمللوف عليه 

عها أو وهي فضاء أو مسجد أو يدخ وكذا حلفه ال ل دار فالن هذه فدخلها وقد 
احلال أو يكون سبب )  إال أن ينوي( هذه أمثلة كثرية على شيء واحد  محام وحنوه

فتقدم النية وسبب اليمني )  على تلك الصفة( احمللوف عليه )  مادام( اليمني يقتضي 
ا الصيب إذا نوى ما أكلم هذا يعين لو قال وهللا ال كلمت هذ على التعيني كما تقدم

الصيب مادام صبيا يعين مادام على هذه الصفة أو سبب اليمني يدل على أنه أراد أنه ال 
يكلمه مادام صبيا إذاً اقتصر على فرتة الصبا وكذلك ال كلمت زوجة فالن قصد 

مادامت زوجة إذاً إذا طلقت ميكن أن يكلمها وكذلك إذا قال ال كلمت صديق فالن 
ن قصد مادام صديقه أو السبب كان يدل على أنه أراد مادام صديقه إذاً نقتصر على فإ

  .الصفة
  فصل

 إىل ما يتناوله( يف اليمني )  رجع( أي النية والسبب والتعني )  فإن عدم ذلك( 
ذا الرتتيب  )" ٥"وعريف "٦"وحقيقي "٤"ثالثة شرعي( أي االسم )  االسم وهو م  أل

واكتبوا يقدم عند اإلطالق شرعي فعريف فلغوي ألن الشيخ اآلن ملا  ٦واحلقيقي  ٥العريف 
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خيتلف املسمى كاألرض والسماء واإلنسان واحليوان  وقد ال :سردها قدم وأخر، قال
)  اللغة له موضوع يف الشرع وموضوع يف ما( من األمساء )  فالشرعي( وحنوها 

مل خيتلف املسمى ما عند مشكلة،  إذا كالصالة والصوم والزكاة واحلج والبيع واإلجارة
األرض هي األرض والسماء هي السماء لكن كالمنا فيما له أكثر من معىن له معىن 

شرعي ولغوي وعريف وحنن قلنا اللغوي البد أن يكون له معىن ما فيه كلمة ليس هلا معىن 
 يف العرف يف اللغة إذاً ليست عربية لكن كل كلمة هلا معىن يف اللغة قد يكون هلا معىن

وقد يكون هلا معىن يف الشرع وقد ال يكون وقد يكون هلا معىن يف العرف فقط أو يف 
ا   الشرع فقط ميكن ذلك فالشرعي قال ما كان له موضوع يف الشرع وموضوع يف اللغة أل

لصالة والصوم والزكاة واحلج هذه هلا معاين شرعية والبيع له معىن  كلمة عربية مث مثل 
البيع هو املبادلة لكن يف الشرع مبادلة خمصوصة بشروط خمصوصة واإلجارة هلا شرعي ألن 

( يف اليمني سواء كانت على فعل أو ترك )  املطلق( فاالسم  :معىن يف الشرع، قال
ألن ذلك هو املتبادر إىل الفهم عند )  ينصرف إىل املوضوع الشرعي الصحيح

 لفاسد لوجوب املضي فيه كالصحيحإال احلج والعمرة فيتناول الصحيح وا اإلطالق
يقول املوضوع الشرعي الصحيح يعين الذي يصح يف الشرع وليس الباطل، سيأيت اآلن 

مل ( من بيع أو نكاح )  يبيع أو ال ينكح فعقد عقدا فاسدا فإذا حلف ال(  :مثال
يع ألنه حلف ال أبيع مث ارتكب صورة البيع لكن ليست شرعا يعين قال وهللا ال أب ) حينث

ع مخرا هو آمث على بيع اخلمر لكن هل عليه كفارة أم ال؟ نقول ال ألنه مل حينث ألنه  مث 
ع بيعا صحيحا وبيع اخلمر ليس بصحيح فهذا  املفروض ملا حلف أال يبيع حينث لو 

لو قال وهللا ال أتزوج مث تزوج  ألن البيع والنكاح ال يتناول الفاسديعترب يف الشرع مل يبع 
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أي مبا ال )  ميينه مبا مينع الصحة( احلالف ) وإن قيد ( سدا ال يكفر وال حينث،زواجا فا
لتعذر )  اخلنزير حنث بصورة العقدة اخلمر أو يبيع كأن حلف ال( ه متكن الصحة مع

انتبهوا بني صورة وهللا ال أبيع مث يبيع اخلمر قلنا ال حينث  محل ميينه على عقد صحيح
ع اخلمر حينث، يف الثانية حينث ألنه يف األوىل ملا والصورة الثانية وهللا ال  أبيع اخلمر مث 

قال وهللا ال أبيع فنحن نفهم ال أبيع بيعا شرعيا صحيحا لكن يف الثانية ملا قال وهللا ال 
أبيع اخلمر ال يقصد ال أبيع اخلمر بيعا صحيحا شرعيا ألنه ال يوجد بيع شرعي للخمر 

دل اخلمر بشيء آخر يف ذلك حينث، يعين وهللا وإمنا قصد صورة البيع وكذا إن قال  ال أ
هو يقول إن  إن طلقت فالنة األجنبية فأنت طالق طلقت بصورة طالق األجنبية

طلقت فالنة األجنبية فأنت طالق فهل هو اآلن يقصد طلقت طالقا شرعيا طالقا 
إذاً قصد إن صحيحا؟ ال طبعا ألنه مل يقع منه طالق شرعي يف حق أجنبية ليست زوجة 

قلت لفالنة األجنبية أنت طالق فستكونني أنت أيضا طالق قال طلقت بصورة طالق 
أنه إذا كان اليمني على اسم شرعي فينصرف لالسم : األجنبية إذاً خالصة القاعدة

الشرعي الصحيح إال إذا وجدت قرينة أنه ال يريد االسم الشرعي الصحيح وإمنا يريد صورة 
هو الذي مل يغلب احلقيقي يعين اللغوي  "٢") احلقيقي( االسم )  و (االسم الشرعي، 

كل اللحم فأكل شحما أو خما أو( جمازه على حقيقته كاللحم  كبدا  فإذا حلف ال 
ألن ملاذا؟  ) مل حينث( ككلية وكرش وطحال وقلب وحلم رأس ولسان )  أو حنوه

إطالق اللحم ال  ب الدسمإطالق اسم اللحم ال يتناول شيئا من ذلك إال بنية اجتنا
للحم كل ما هو  يشمل الشحم وال املخ وال الكبد، يف اللغة ال يشمل لكن لو قصد 

للفظ ال،  لنية لكن  كل( دسم سيدخل  كل أدما حنث  البيض  ومن حلف ال 
 وكل ما يصبغ( نعم ألن هذا أدم،  كاجلنب واللنب)  والتمر وامللح واخلل والزيتون وحنوه

) و (  :يف اللغة، قال ادة كالزيت والعسل والسمن واللحم ألن هذا معىن التأدمع)  به
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أو ( أو عمامة أو قلنسوة )  أو جوشنا ال يلبس شيئا فلبس ثو أو درعا( إن حلف 
حينث ألنه وهللا ال ألبس شيئا مث لبس نعل  ألنه ليس ملبوس حقيقة وعرفا)  ثنعال حن

ألنه نكرة يف )  إنسان( كل )  بكالم ثنسا حنيكلم إ ال وإن حلف( يعترب لبس، 
ما هو النكرة يف سياق النفي؟ ملا قال ال أكلم إنسا كلمة إنسان نكرة سياق النفي فيعم 

وجاءت يف سياق النفي ال أكلم والقاعدة األصولية أن النكرة يف سياق النفي من صيغ 
فكاتبه أو راسله )  زيداال كلمت  تنح أو اسكت أو ولو قال له( حىت العموم فتعم 

إذاً حىت لو قال تنح أو اسكت يعترب كالم لو حلف ال يكلم  حنث ما مل ينو مشافهته
إنسان وكذلك لو حلف ال يكلم إنسان مث كاتبه يعترب كلمه أو راسله يعترب كلمه إال إذا 

ما فيه نية  نوى املشافهة يعين املعىن اآلن إذا نوى وقلنا النية هي أول واحد نتكلم اآلن أنه
للفظ سيحنث، افرض أنه حلف أال يفعل شيئا مث وكل من يفعل فهل  إذا عاملناه 

ألن )  يفعل شيئا فوكل من فعله حنث ال( إن حلف )  و( : حينث؟ نعم حينث، قال
مثال  وإمنا احلالق غريهم }حملقني رؤوسكم  {عنه قال تعاىل  الفعل يضاف إىل من فعل
الذي حلق أم احلالق؟ احلالق لكن ينسب الفعل له ألنه هو  يقول أ حلقت رأسي وهو

)  إال أن ينوي مباشرته بنفسه( الذي فوض احلالق أو وكل احلالق أن يفعل ذلك، 
 :العريف: اللفظ حيتمل أنه ال يفعله بنفسه وال بوكيله، الثالث فتقدم نيته ألن لفظه حيتمله

يف العرف )  ويةاكالر ( احلقيقة  على)  اشتهر جمازه فغلب العريف( االسم )  و (
اآلن الراوية يف اللغة اجلمل الذي يستقى  للمزادة ويف احلقيقة للجمل الذي يستقي عليه

عليه الذي حيضر به املاء، حيمل عليه املاء لكن يف العرف أصبح يطلق على املزادة على 
احلقيقة لفناء الدار العرف للخارج املستقذر ويف  يف)  والغائط( القربة يقال هلا راوية، 
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الغائط يف اللغة املكان املنخفض أو فناء الدار لكن  ) وحنومها( وما اطمأن من األرض 
كالظعينة  :أصبح يف العرف يطلق الغائط على النجاسة اليت خترج من اإلنسان، قال

 الظعينة يف العرف تطلق على املرأة لكن يف اللغة على الناقة اليت حيمل والدابة والعذرة
عليها والدابة على ذوات األربع يف العرف لكن يف اللغة على كل ما يدب حىت لو كان 

لعرف(  :ليس له أربع أرجل وهكذا، قال ألن احلقيقة يف  دون احلقيقة)  فتتعلق اليمني 
إذاً املعىن يف هذا يعين لو أنه  حنو ما ذكر صارت كاملهجورة وال يعرفها أكثر الناس

فسر الراوية يف ميينه على اللغة أم العرف؟ العرف نقدم العرف على حلف على الراوية فن
لعرف لو قال وهللا ال أركب دابة مثال أو ال أشرتي  اللغة، الغائط العرف، الدابة نفسرها 
دابة وهكذا أو ال أحبس دابة عندي مث حبس ثعبان والثعبان يف العرف ليس دابة لكن يف 

للغة، حلف وهللا ال وطئت الزوجة الوطء اللغة دابة إذاً نفسر اليمني  لعرف وليس 
لقدم أم إذا جامع؟ إذا جامع ألنه نفسر الوطء هنا  لقدم فمىت حينث إذا وطء الزوجة 

 حلف على وطء زوجته أو ذافإ( لعرف وإذا قال وهللا ال أطأ الدار معناه ال يدخلها، 
اع من حلف على وطئها ألن أي مج)  وطء دار تعلقت ميينه جبماعها( حلف على ) 

 بدخول الدار( تعلقت ميينه )  و(  هذا هو املعىن الذي ينصرف إليه اللفظ يف العرف
كيف دخوهلا يعين لو دخل الدار راكبا فنقول هل وطئ   اليت حلف ال يطأها ملا ذكر) 

كل (  الدار أم ال؟ يف اللغة ما وطئ لكن يف العرف وطئ دخل الدار، وإن حلف ال 
آكل مسنا فأكل خبيصا فيه مسن ال يظهر  ا فأكله مستهلكا يف غريه كمن حلف الشيئ

كل طعاما فأكله مستهلكا يف غريه يعين  مل حينث) فيه طعمه  انتبهوا هنا لو حلف أال 
خملوط مع غريه فهل حينث أم ال؟ فيه تفصيل سيقولون إذا كان هذا الذي حلف على 

)  أو( فإذاً أكله وإن مل يظهر طعمه فال حينث، عدم أكله يظهر طعمه مع ما خلط به 
طفا مل حينث  ال( حلف  ( يسمى مسنا وال بيضا  ألن ما أكله ال) كل بيضا فأكل 
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إذاً  ألكله احمللوف عليه)  حنث( فيما أكله )  وإن ظهر طعم شيء من احمللوف عليه
نه ممكن جيادل هذا هو التفصيل أل" ب"، وإن ظهر طعم شيء "أ"ال يظهر فيه طعمه 

يقول أ مل آكل مسنا أ أكلت بيض مقلي فإن كان طعم السمن ظاهر يف البيض املقلي 
كل مسنا هو أكل بيضا لكن فيه مسن هذا  فيصري أكل السمن وإن مل يكن ظاهر هو مل 

  .هو العرف
  فصل

)  مل حينث "أ"يفعل شيئا ككالم زيد ودخول دار وحنوه ففعله مكرها وإن حلف ال( 
)  أو غريه ممن "١"وإن حلف على نفسه(  :مث قال ألن فعل املكره غري منسوب إليه

من الذي ميتنع بيمني اإلنسان؟ زوجه، أوالده، إخوته الصغار هؤالء " ٢"ميتنع بيمينه
الذين ميتنعون بيمينه أما األجانب فال ميتنعون بيمينه هذا هو التفصيل ألنه سيأيت عند 

لف اإلنسان على نفسه أو حيلف على من ميتنع بيمينه أو حيلف ثالثة أحوال إما أن حي
يقصد منعه كالزوجة والولد أال يفعل ( و  :على أجنيب ال ميتنع بيمينه وهذا سيأيت، قال

سيا اإلنسان على نفسه أو  صورة املسألة يقول لو حلف" ج"أو جاهال "ب"شيئا ففعله 
سيا أو جاهال فما الذي حيصل على من ميتنع بيمينه كزوجه وولده ففعله مكر  ها أو 

عند يف املقابل ثالثة مسائل عند ميني وطالق وعتاق أي عتق  حينث أو ال حينث؟
العبد، يقول أما يف اليمني فال حينث، افهموا القاعدة قبل أن نقرأ، إذا حلف على نفسه 

سيا جاهال ال  أو على من ميتنع بيمينه كولده وزوجه ففعله خمتارا حينث، فعله مكرها
حينث، يف اليمني ال حينث هذا إذا كان حلف لكن لو كان علق الطالق على أمر ففعله 

سيا أو جاهال يقع الطالق، لو علق العتاق على أمر ففعله سيا أو  مكرها أو  مكرها أو 
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تاق جاهال سيقع العتاق أما إذا كان على اليمني فال حينث، ملاذا فرقنا بني اليمني وبني الع
وبني الطالق؟ فرقنا ألن اليمني حق  فيعذر اإلنسان مبخالفته نسيا وجهال وإكراها أما 
ما يتعلق حبقوق العباد كالطالق والعتاق فال عذر ال لناسي وال للجاهل وال للمكره ألنه 

يت الشخص يعلق الطالق أو العتاق مث يقول وهللا نسيت، هذه  مادام حقوق عباد معناه 
لفاظك وهلذا قالتتعلق   العتاق حنث يف الطالق أو: حبقوق آخرين آدميني فتحاسب 

ألن الطالق ملاذا؟   أي دون اليمني  تعاىل والنذر والظهار)  فقط( بفتح العني ) 
لنسيان واجلهل كإتالف املال واجلناية خبالف  قوالعتاق ح آدمي فلم يعذر فيه 

ا حق  هللا تعاىل وقد رفع عن هذه األمة اخلطأ والنسيان اليمني  تعاىل وحنوه فإ
اآلن انتبهوا أصبحت الصورة كالتايل إذا حلف على نفسه أو على غريه من ميتنع يقول 

سيا يعذر لكن لو علق الطالق أو العتاق فال  للولد وهللا لن تذهب مث ذهب الولد 
تيين أو وهللا ال يعذر، لو حلف على غريه ممن مل ميتنع بيمينه يعين حلف على  اجلار وهللا 

سيا فهل حينث أم ال؟ سيحنث ألن اجلار أجنيب يعين صارت  تذهب فذهب اجلار 
لنسيان واجلهل واإلكراه يف حقوق  القضية اإلنسان يف نفسه ويف من ميتنع بيمينه يعذر 

تكون على هللا وهي اليمني والنذر والظهار وال يعذر يف حقوق اآلدميني وأما اليمني اليت 
من ال ميتنع بيمينه فهذه ال يعذر فيها أيضا يعين ال يف اليمني وال يف الطالق وال يف 

)  من سلطان أو غريه "٣"ميتنع بيمينه على من ال( إن حلف )  و(  :العتاق، قال
أي سواء فعله احمللوف عليه )  مطلقا( احلالف ) ففعله حنث ( يفعل شيئا  كأجنيب ال

سيا ع صار العذر فقط فيما لو نسي أو أكره أو جهل يف فعل  املا أو جاهالعامدا أو 
نفسه أو على من ميتنع بيمينه أما إذا حلف على شخص آخر ففعل اآلخر فإنه حينث 

سيا مث قال ميتنع  يفعل شيئا أو من ال أي احلالف ال)  "أ"وإن فعل هو(  :ولو كان 
)  قصد منعه ممن(  أي ما ذكر)  "ج"أو غريه (من سلطان أو أجنيب  "ب"بيمينه
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كل هذا الرغيف فأكل  كما لو حلف ال)  بعض ما حلف على كله( كزوجة وولد 
اآلن مسألة جديدة تتعلق مبسألة لو حلف أال يفعل شيئا ففعل بعضه  ) مل حينث( بعضه 

هذا الذي يقصد، أو حلف على ولده أو حلف على أجنيب أال يفعل شيئا ففعل بعضه 
كل هذا  كما لو حلف ال)  بعض ما حلف على كله( سألة، وإن فعل هذه هي امل

ملاذا؟ حنن نقول إذا حلف ال يفعل شيئا ففعله حينث  ) مل حينث( الرغيف فأكل بعضه 
وإن حلف ال يفعل شيئا ففعل بعضه هذه اآلن املسألة الثانية حينث أم ال؟ نقول ال 

أو )  ما مل تكن له نية(  :نستثين صورةإال، س لعدم وجود احمللوف عليهحينث، مل حينث 
  .قرينة كما لو حلف ال يشرب ماء هذا النهر فشرب منه فإنه حينث

  ب النذر
اإلجياب يقال نذر دم فالن أي أوجب قتله وشرعا إلزام مكلف خمتار نفسه  لغة النذر

نفسه  أن يلزم املكلف املختار إذاً النذر  تعاىل شيئا غري حمال بكل قول يدل عليه
صل الشرع، قال لغ  إال من( النذر ) يصح  ال (و  :بشيء غري حمال مل جيب عليه 

نون أو الصغري أو املكره ال ينعقد نذره خمتار)  عاقل حلديث رفع القلم عن  فلو نذر ا
يعين يصح النذر من الكافر ولو نذر عبادة  نذر عبادة)  كافرا( كان )  ولو( ثالث 

مر إين كنت نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة فقال النيب صلى حلديث ع فإنه يصح
اآلن سينتقل إىل أنواع النذر أو أقسام النذر، سيذكر املصنف  هللا عليه وسلم أوف بنذرك

( أحدها النذر )  مخسة أقسام( أي من املنذر )  والصحيح منه(  :مخسة أقسام قال
الذي ينذر نذرا  ) فيلزمه كفارة ميني املطلق مثل أن يقول  علي نذر ومل يسم شيئا

ملا روى عقبه بن عامر قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كفارة النذر إذا مطلقا تلزمه كفارة ميني 
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الثاين (  مل يسم كفارة ميني رواه ابن ماجه والرتمذي وقال حديث حسن صحيح غريب
أي من الشرط املعلق )  منهبشرط يقصد املنع  نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره

يسمى نذر اللجاج والغضب وهو  ) أو التكذيب أو احلمل عليه أو التصديق(  عليه
النذر املقصود منه احلمل أو املنع أن مينع إنسان أو يتبعه أو يقصد به التصديق أو 

كيد الكذب، قال كيد الصدق أو   أي يريد املنع كقوله إن كلمتك :التكذيب يعين 
 يريد التصديق التأكيد أو إن مل يكن هذا اخلرب صدقا هنا يريد الفعل مل أضربكأو إن 

هذا النذر املقصود منه التأكيد يف الفعل أو التأكيد  أو كذ فعلي احلج أو العتق وحنوه
فيخري بني فعله وبني  (  :يف االمتناع أو الصدق أو الكذب هذا حكمه ما هو؟ قال

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول ال نذر يف  حصني قال مسعت حلديث عمران بن)  كفارة ميني
يعين خيري إما أن يفي وإما كفارة ميني يعين  غضب وكفارته كفارة ميني رواه سعيد يف سنته
وإما أن يكفر كفارة ميني ألن النذر هنا   قال إن كلمتك فعلي حج فإن كلم فإما أن حيج

الثالث نذر ( . خمري بني فعله وبني كفارة ميني كاليمني كأنه قال وهللا ال أكلمك فهو
خيري )  الثاين( القسم )  ـفحكمه ك( فإن نذر ذلك )  كلبس ثوبه وركوب دابته املباح

إذاً نذر أن يلبس الثوب فماذا يفعل؟ إما أن يلبس الثوب وإما أن  بني فعله وكفارة ميني
آلن املصنف أدخل املكروه ضمن يكفر كفارة ميني إذا مل يلبس الثوب، ننتقل للمكروه، ا

 وإن نذر مكروها من طالق أو غريه(  املباح وبعضهم يفصله جيعله قسما سادسا 
لكن ميكن أن يفعله وميكن أن  ) وال يفعله( كفارة ميني )  يكفر أن( له  ) استحب

يكفر كفارة ميني يعين قال نذرت أن أطلق الزوجة فهذا مكروه فإما أن يطلق فعال أو 
ألن ترك  :كفارة ميني واألفضل أن يكفر كفارة ميني وال يطلق الزوجة ملاذا؟ قاليكفر  

إذاً نعود إىل الثالث قال نذر املباح وهذه من  املكروه أوىل من فعله وإن فعله فال كفارة
املفردات اكتبوا وهي من املفردات ويف رواية خمرجة ال ينعقد وال يكفر وفاقا للجمهور إذاً 
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رت أن ألبس الثوب عند اجلمهور هذا ال ينعقد هذا لغو وهي رواية خمرجة نذر املباح نذ
يعين مل ينص عليها اإلمام أمحد ولكن األصحاب خرجوا من كالم آخر لإلمام أمحد رواية 

 الرابع نذر(  :أخرى أنه ال ينعقد وال يكفر وفاقا للجمهور، ننتقل إىل الرابع، قال
م )  النحر( يوم )  صوم يوم احليض و( نذر )  شرب اخلمر و( نذر )  ـاملعصية ك وأ
نفس  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص من نذر أن يعصي هللا فال يعصه ) فال جيوز الوفاء به( التشريق 

الكالم هو احلكم الذي سيذكره املصنف أنه عليه كفارة ميني لو قال نذرت أن أشرب 
ني هذا املقصود لكن أيضا اكتبوا عند  اخلمر والعياذ  فال يشرب اخلمر ويكفر كفارة مي

كلمة الرابع نفس الكالم الذي قلته وهي من املفردات ويف رواية خمرجة ال ينعقد وال يكفر 
إذاً هو نذر أن يشرب اخلمر فال  إن مل يفعله)  ويكفر(  :وفاقا للجمهور، قال املصنف

فهل تلزمه الكفارة أم يشرب اخلمر ويكفر فما رأيكم لو شربه والعياذ  آمث طبعا 
روي حنو تسقط؟ تسقط إن فعله أمث وال يكفر لكن الواجب عليه أال يفعل وأن يكفر، 

انتبهوا اآلن  هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصني ومسرة بن جندب 
 ويقضي من نذر صوما من ذلك غري يوم احليض :معي، انتبهوا للمسألة القادمة، قال

م التشريق أو صوم يوم احليض وهذه الصور اليت جاءت اليت  نذر صوم النحر أو صوم أ
سبقت هو نذر أن يفعل ذلك ال ميكن أن تصوم يوم احليض وال يوم النحر وال التشريق 

فقد نذر إذاً لن يفعل ويكفر هكذا قلنا، هل يقضي الصوم أم ال؟ ألنه نذر يوم النحر أو 
ارة ألنه مل يفي بنذره ومل يصم يوم احليض ألنه مل يصح صوم يوم احليض طبعا تلزمه الكف

احليض وال يوم النحر فهو لن يصوم سيكفر لفوات اليوم لكن هل يقضي اليوم أم ال 
ويقضي من نذر صوما من ذلك إذاً كأنه إن نذر نذر معصية فعليه  : يقضيه؟ قال املصنف
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ية هي صيام يوم حمرم فيلزمه مع كفارة ميني وال يفعل املعصية لكن إن كانت هذه املعص
الكفارة الصيام القضاء، املصنف قال ويقضي من نذر صوما من ذلك مث استثىن قال غري 

يوم احليض يعين يوم احليض معناه ال يقضي وال يكفر معناه سيقضي النحر والتشريق 
يراه ال  واحليض لكن البهويت هنا زاد قال غري يوم احليض فهذا ال حيتاج إىل القضاء ألنه

ينعقد أصال وهذه اليت زادها ابن النجار يف املنتهى قال إال يوم احليض استثناه وسبب 
إشكال أنه هل يوم احليض ينعقد أم ال ينعقد قال يف اإلنصاف الصحيح من املذهب أنه 
دة غري يوم  ينعقد ويكفر واستثىن يف املنتهى يوم احليض إذاً املصنف هنا تبع املنتهى يف ز

ض وبعضهم أحلق بيوم احليض أيضا نذر صوم ليلة وما فيه صيام يف الليل أو نذر أن احلي
يصوم يوما أكل فيه فال ينعقد، يف املنتهى واجلماعة الذين يقولون هذا ال ينعقد أصال 

حىت يكفر فيقولون إذاً ال يقضي، ملاذا قلتم جيب أن يقضي يوم النحر والتشريق يقولون 
ر والتشريق حلق هللا تعاىل ألمر آخر وليس ألن هذا اليوم يصام النهي عن صوم يوم النح

يعين احلائض يوم احليض هذا ال ينعقد فيه صوم لكن يوم لذاته واليوم الذي أفطر فيه 
صاحبه ال ميكن أن ينعقد فيه الصوم والليلة ليست حمل الصوم لذلك ال تنعقد النذر كله 

وم النحر فيمكن أن يصام لوال حق هللا تبارك ال ينعقد لكن الذي أراد أو نذر أن يصوم ي
م التشريق كذلك، على العموم هذا تعليلهم أي ) اخلامس نذر التربر مطلقا ( . وتعاىل وأ

كالعمرة والصدقة وعيادة )  والصيام واحلج وحنوه أو معلقا كفعل الصالة( غري معلق 
هو نذر الرب والعبادة وهو نذر التربر  املريض فمثال املطلق  علي أن أصوم أو أصلي

النذر املشهور املعروف الذي يلزم الوفاء به قال مطلقا أو معلقا فنذر التربر إما مطلقا  
علي أن أصلي ركعتني، معلقا  علي أن شفى مريضي أن أصلي ركعتني هذا املعلق، 

)  ي كذاشفى هللا مريضي أو سلم مايل الغائب فلله عل كقوله إن( ومثال املعلق : قال
أي بنذره حلديث من نذر )  فوجد الشرط لزمه الوفاء به(  من صالة أو صوم وحنوه
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بسرعة نلخص . لزمه الوفاء به وال ينفع كفارة اليمنيأن يطيع هللا فليطعه رواه البخاري 
عند مخسة أقسام الصحيح منه مخسة : ما مضى قبل أن ندخل يف التفصيالت الباقية

اللجاج : املطلق  علي نذر فقط إذاً كفارة ميني، الثاين: نعقدةأقسام الصحيح أي امل
املباح إما : يقصد به التصديق أو املنع أو احلمل فهذا إما أن يفعل وإما كفارة ميني، الثالث

احلرام احملرم هنا ال جيوز الفعل وعليه كفارة ميني، لو : أن يفعل املباح أو كفارة ميني، الرابع
 لكن سيأمث على الفعل، هذان األخريان الثالث والرابع املباح واحملرم فعل ال كفارة ميني

ا ال تنعقد، من نذر مباحا أو نذر حمرما ال ينعقد  عند رواية أخرى موافقة للجمهور أ
نذر : أصال وال كفارة ميني، يفعلها أو ال يفعلها ال ينبين عليه شيء هذا الرابع، اخلامس

به، لو أخرجنا الثالث والرابع يصري عند ثالثة املطلق واللجاج التربر هذا يلزمه الوفاء 
والتربر فاملطلق كفارة ميني، اللجاج إما أن يفعل أو كفارة ميني، التربر يلزمه الوفاء وإن 

ذا  أدخلنا املباح واحملرم فإذاً إما أن يفعل وإما كفارة ميني، اآلن سيفرع تفريعات متعلقة 
" أ" ) إال إذا نذر الصدقة مباله كله( : فاء به مث استثىن صورة قاللزمه الو : األخري، قال

وطبعا وكان هذا اإلنسان يسن له قال من يسن له ذلك، من هو الذي يسن له ذلك؟ فيه 
س حيرم عليها الذي عليه حقوق عليه ديون  س ال يلزمهم أن يتصدقوا مباهلم كله وفيه 

ولده النفقة الواجبة عليه وكذا الذي ال يوثق وال  عنده تصدق مباله كله ينبين عليه ضياع
يثق بدينه خيشى أن يتصدق مباله كله يعين ال يتحمل لذلك يسخط وقد ال حيتمل الفقر، 

لقوله صلى هللا  اكتبوا عندها وهو املذهبمن يسن له فيجزيه قدر ثلثه وال كفارة  :قال
عنك الثلث  وجيزي تعاىل  عليه وسلم أليب لبابة ملا نذر أن ينخلع من ماله صدقة

نية نذر الصدقة " ب" ) مبسمى منه( نذر الصدقة )  أو( رواه أمحد  هذه صورة 
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مبسمى من املال يزيد على الثلث، الصورة األوىل نذر الصدقة مباله كله، اآلن دعو 
ل، ب ل فنذر أن يتصدق مباله كله جيزئه ألف ر ذر إذا ن -نتصور أن املال ثالثة آالف ر

على ثلث الكل ( مساه  ما)  يزيد( أي من ماله كألف الصدقة مبسمى منه أي من ماله 
انتهينا من الصورة الثانية وال كفارة عليه )  قدر الثلث(  ـأن يتصدق ب)  فإنه جيزيه

دعوين أمثل هو ماله ثالثة آالف يف الصورة األوىل نذر أن يتصدق مباله كله فيجزئه ألف، 
لفني وهو عنده ثالثة آالف فاآلن نذر مبا يزيد عن يف الصورة الثان ية نذر أن يتصدق 

لفني والثلث ألف إذاً ال  الثلث املصنف قال احلكم أنه جيزئه الثلث إذاً نذر أن يتصدق 
يلزمه إال األلف هذه املسألة الثانية خالف املذهب اكتبوا جبوارها عند قوله فإنه جيزئه أن 

املذهب واملذهب يلزمه ما مساه، املذهب ما عندهم إال شيء يتصدق بقدر الثلث خالف 
واحد إن نذر الصدقة جبميع ماله لزمه الثلث أما إن نذر ومسى رقما ال يستغرق مجيع املال 

جزم به يف الوجيز وغريه واملذهب أنه يلزمه  :فيلزمه هذا ولو زاد على الثلث، قال
(  نصاف وقطع به يف املنتهى وغريهالصدقة مبا مساه ولو زاد على الثلث كما يف اإل

ن نذر الثلث فما دونه )  وفيما عداها  ـالصدقة ب)  يلزمه( أي عدا املسألة املذكورة 
هم ثالثة مسائل،  لعموم ما سبق من حديث من نذر أن يطيع هللا فليطعه)  املسمى( 

ن يتصدق مببلغ املسألة األوىل نذر أن يتصدق جبميع ماله فما الذي جيزئه؟ الثلث، نذر أ
يزيد على الثلث وال يستغرق املال فما الذي يلزمه على املذهب؟ ما مساه، وعلى كالم 

املصنف الثلث لكن هذه مسألة خالف فيها املصنف املذهب، والثالثة إذا نذر أن 
لثلث فما دون فما مساه يعين على املذهب ال تصري ثالثة مسائل بل تصري  يتصدق 

ع ماله فالثلث، وإن نذر أقل من ذلك معناه ما مساه، وأقل من ذلك مسألتني إن نذر مجي
فما مساه، انتقل اآلن إىل مسألة أخرى وهي الصوم، سؤال %  ٩٩ميكن % ٩٠ميكن 
الظاهر يلزمه، عبارة يسن : هذا ملن يسن له فماذا ملن ال يسن له؟ جواب الشيخ: طالب
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إنسان حمجور عليه ليس له أن يتصرف يف  غري لو قلنا عبارة من جيوز له ألنه لو قلنا مثال
لزمه ( معني كرجب أو مطلق ) ومن نذر صوم شهر  ( :املال فهذا ال منضي نذره، قال

هلالل أو ثالثني يوما )  التتابع ألن إطالق الشهر يقتضي التتابع سواء صام شهرا 
م" أ"هذه هلا صورتني من نذر صوم شهر  لعدد " ب"ا معدودة يلزمه التتابع ومن نذر أ

م عشرين يوم فال يلزمه التتابع فمن نذر صوم شهر معناه البد أن يصوم  يعين عشرة أ
ثالثني يوم متتابعة أو يصوم من هالل إىل هالل متتابعة ألنه نذر شهر هذا هو الشهر 

فالشهر يفهم أنه متتابع لكن لو قال  علي أن أصوم ثالثني يوما فال يلزمه التتابع فلو 
ما معدودة(  :ت متفرقة صح ذلك، قالوقع م أو ثالثني يوما )  وإن نذر أ ( كعشرة أ

م ال داللة هلا على التتابع)  مل يلزمه التتابع إال (  خبالف الشهر واألسبوع ألن األ
إذاً انتبهوا قال  علي نذر أن أصوم شهرا  التتابع)  أو نية( ن يقول متتابعة )  بشرط

لتتابع، نوى بقلبه التتابع لزمه التتابع، مل يقيد ومل ينو جيوز تفريقها وجيوز أن متتابعا لزمه ا
 بال قضاء فقط كفارة ميني كفر ومن نذر صوم الدهر لزمه فإن أفطر تكون متتابعة،

هو نذر صوم الدهر فمىت سيقضي اليوم الذي بعده أيضا منذور والذي بعده  بغري صوم
م منذورة إىل  أن ميوت فلذلك يكفر كفارة ميني عن اليوم الذي أفطره مث منذور وبقي األ

ي ويقضي فطره برمضان  :قال لو أفطر يوما يف رمضان وال يدخل فيه رمضان وال يوم 
صل الشرع فيقدم على املنذور، قال  ويصام لظهار وحنوه منه :يقضيه هذا صوم واجب 

شهرين متتابعني يصومها ويقدم أي من الدهر إذاً لو أنه ظاهر لزمته كفارة ظهار صيام 
م املنذورة، قال على النذر ويكفر مع صوم ظهار  :إذاً هو سيصوم للظهار يف هذه األ

اكتبوا عندها أي كفارة ميني، ركزوا معي نذر صوم الدهر، أين هؤالء الذين ينذرون  وحنوه
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فطار يوم ليس هذا األفضل أفضل الصيام صيام نيب هللا داود صوم يوم وإ! صوم الدهر؟
أما الدهر كله ليس مبطلوب على العموم إذا نذر صوم الدهر فلن يدخل رمضان يف نذره 

، إذا ظاهر أو لزمته كفارة ميني فإذا صام "٢"، قضاء رمضان لن يدخل يف نذره "١"
م كفارة معناه مل يصومها نذرا  م املنذورة معناه ملا صام بعض األ للظهار سيصومه يف األ

ويكفر إذاً سيكفر عن النذر ألنه أخل بنذر وصام للكفارة، : ة وهلذا قالصامها كفار 
ويكفر مع صوم ظهار وحنوه، هل يكفر عن رمضان؟ ألنه ما صام رمضان نذر بل صامه 

فرض فرمضان ال يكفر، العيد أفطر يوم العيد ال يكفر ألن هذا ليس بداخل أصال، قضاء 
لصيام فإنه رمضان ال يكفر فليس فيه كفارة لكن لو صا م كفارة أو كان عليه ميني فكفر 

م، قال لنذر فيكفر كفارة ميني عن هذه األ صوم يوم اخلميس وحنوه  ومن نذر :سيخل 
م تشريق أفطر وقضى وكفر إذا نذر صوم يوم اخلميس القادم فظهر  فوافق عيدا أو أ

ذا قضى يكون فاته وافق أن اخلميس القادم هو يوم العيد ال يصوم ويلزمه أن يقضي وإ
الثنني أم أتى بواحد؟ أتى  احملل ألنه نذر صوما معينا يف يوم معني فلما قضاه أتى 

حملل فاته احملل إذاً قال قضى وكفر اكتبوا عند كفر لفوات احملل، يت  وإن  لصوم لكن مل 
ئما فأقله ركعتان قا :يعين قال  علي صالة فكم ركعة جتزئه؟ قال نذر صالة وأطلق

ا ليست سنة فهذه صالة واجبة،  لقادر وإن نذر صوما وأطلق أو صوم يوم لزمه يوم أل
ال ينويه من النهار ألنه لو نواه من النهار يصري ما صام اليوم كله إذا نوى بنية من الليل 

من النهار يعين نوى بعد أذان الفجر إذاً من أذان الفجر إىل النية هذا اجلزء من اليوم مل 
صوما والصوم ال يكون جزء من يوم الصوم البد أن يكون يوما كامال يعين يبدأ من يقع 

ألنه نوى  وملن نذر صالة جالسا أن يصليها قائمادخول الوقت من الفجر إىل الغروب، 
س، يعين أقل  وإن نذر رقبة فأقل جمزئ يف كفارة األدىن ففعل األكثر ما فيه مشكلة ال 

  .يت فيها رقبة كاليمني والظهار وغريها فتجزئرقبة جتزئ يف الكفارات ال
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  كتاب القضاء
يعين  }فقضاهن سبع مساوات يف يومني { القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه ومنه 

 احلكم الشرعي واإللزام به نيواصطالحا تبي أحكمهن وفرغ منهن سبحانه وتعاىل،
، "١"احلكم الشرعي تبيني: تعريف القضاء مكون من ثالثة أجزاء وفصل اخلصومات

، اإللزام به هذا الذي يفرق بني القاضي واملفيت، "٣"، وفصل اخلصومات "٢"واإللزام به 
بني القضاء واإلفتاء، الفتوى ليست مبلزمة، املستفيت إذا سأل املفيت فأفتاه لو سأل أي عامل 

بني احلكم ألن فأفتاه، العامل يفيت الفتوى ال تلزمه ال يستطيع إلزامها لكن القاضي ال، ي
الفتوى بيان احلكم، املفيت يبني احلكم وال يلزم به أما القاضي فإنه يبني احلكم ويلزم به 

والشيء اآلخر الفصل فصل احلكومات يعين اخلصومات الفصل بني املتخاصمني هذا هو 
يعين  ألن أمر الناس ال يستقيم بدونه)  وهو فرض كفاية( القضاء، ما حكم القضاء؟ 

به البعض وكفى سقط عن الباقني فإذا تصور أن بلد حتتاج إىل قاض واحد فإذا  إذا قام
قام القاضي الواحد سقطت الكفاية لكن إذا كنا يف بلد حتتاج إىل عشرة قضاة وما وجد 

ويلزم اإلمام أن ( إال مخسة إذاً مازال فرض الكفاية مل يسقط البد أن يكمل العشرة، 
اإلمام هنا احلاكم العام اإلمام العام  أن  ) قاضيا( اهلمزة بكسر ) ينصب يف كل إقليم 

ينصب يف كل بلد أو كل إقليم حبسب احلاجة واملصلحة وعدد الناس وهكذا أن ينصب 
ألن اإلمام ال ميكنه أن يباشر اخلصومات يف مجيع البلدان بنفسه فوجب أن قاضيا 

عندما خيتار ضيع احلقوق يرتب يف كل إقليم من يتوىل فصل اخلصومات بينهم لئال ت
(  :اإلمام القاضي أو القضاة فكيف خيتارهم، على أي أساس؟ ما هي الصفات؟ قال

ظر للمسلمني )  أفضل من جيده علما وورعا( لنصب القضاء )  وخيتار ألن اإلمام 
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مره بتقوى هللا (  فيجب عليه اختيار األصلح هلم )  و( ألن التقوى رأس الدين ) و
)  وجيتهد( أي إعطاء احلق ملستحقه من غري ميل )  ن يتحرى العدل( مره 

على من يصلح و مل يوجد  بأي إقامة العدل بني األخصام وجي)  يف إقامته( القاضي 
أنه  :هذه مسألة جديدةغريه ممن يوثق به أن يدخل فيه إن مل يشغله عما هو أهم منه 

أن يتوىل القضاء أما إذا كان يصلح يقول من يصلح للقضاء وال يوجد غريه فيجب عليه 
وحيرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر ويوجد غريه فله أن يعتذر عن القضاء، 

خذ املال كذلك  أهل هذه ثالثة أشياء حترم حيرم أن يبذل املال حىت يتوىل القضاء أو أن 
فال جيوز ذلك، ملا ليويل القضاء وحيرم أن يطلبه أن يطلب القضاء وفيه من هو أهل مباشر 

وليتك احلكم أو ( املويل ملن يوليه )  فيقول( يويل اإلمام القاضي ماذا يقول له؟ 
هذه ألفاظ ذكر املصنف سبعة ألفاظ كلها مبعىن واحد ولو  ) وحنوه( احلكم )  قلدتك

وجد غريها ممن يقوم مقامها فيجزئ ذلك مثل وليتك احلكم أو قلتك احلكم وحنوه 
هذه  أو جعلت إليك احلكم أو استنبتك أو استخلفتك يف احلكم كفوضت أو رددت

فهل يصبح قاضي مبثل هذه  والكناية حنو اعتمدت أو عولت عليك والية صرحية،
ا إال بقرينة حنو فاحكم :الكناية؟ يقول مثل لو قال اعتمدت عليك فاحكم،  ال ينعقد 

ي إذا كان غائبا فيكتب له أ)  يف البعد( لوالية )  وبكتابة( عولت عليك فاحكم، 
إذا واله احلكم أي  :انتبهوا هلذه املسألة اإلمام عهدا مبا واله ويشهد عدلني عليها
وتفيد والية احلكم العامة الفصل بني ( : القضاء فما هي صالحيات القاضي؟ قال

والنظر ( أي أخذه لربه ممن هو عليه  "٢")وأخذ احلق لبعضهم من بعض  "١"اخلصوم
نون والسفيه وكذا مال غائب    "٣") ل غري الراشدينيف أموا واحلجر ( كالصغري وا

ليعمل بشرطها وتنفيذ  "٥"على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر يف وقوف عمله
امة موإ "٨"وإقامة احلدود(  "٧" من النساء)  وتزويج من ال ويل هلا "٦"الوصا
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مام )  اجلمعة والعيد بكف األذى عن  "١٠"يف مصاحل عمله والنظر( ما مل خيصها 
كجباية خراج وزكاة ما مل خيصا بعامل وتصفح شهوده )  الطرقات وأفنيتها وحنوه

يعين املقصود أن النظر يف مصاحل عمله ويقصدون وأمنائه ليستبدل مبن يثبت جرحه 
البلد الذي هو متويل عليها فينظر يف مصاحل عمله بكف األذى عن الطرقات ومجع اخلراج 

والزكاة إال إذا كان اإلمام عني للزكاة أو للخراج عامل خاص فتكون هلا إدارة خاصة 
بذلك، كذلك من عمله تصفح شهوده وأمنائه يعين تصفح حال الشهود وحال األمناء 
يقصد به النائبني عنه إذاً ينظر يف إدارة القضاء من عنده من النائبني حيتاج تغيري يغريه 

لشرعوا ومن هو صاحل يبقيه، والصحيح ال  الحتساب على الباعة واملشرتين وإلزامهم 
االحتساب عدلوها الصواب ال االحتساب يعين ال يدخل يف عمل القاضي االحتساب 
ا قول  لشرع، انتبهوا هل هي خطأ أم قول؟ الصحيح أ على الباعة واملشرتين وإلزامهم 

يف املنتهى وشرحه ال لكن الصواب ال االحتساب كما يف كثري من نسخ الروض و 
االحتساب على الباعة ألن العادة مل تثبت بتولية القضاة لذلك لكن قاهلا صاحب 

ويف التبصرة ويستفيد االحتساب على الباعة ويف املنتهى ال يستفيد ذلك إذاً هي : التبصرة
ا ال تدخل وأما صاحب الروض الذي أظنه أنه  قول قاله صاحب التبصرة وأما املذهب أ

  .ال االحتساب والذين كتبوا االحتساب أخطئوا إذاً هو خطأ يف الطبعة قال
يف مصاحل عمله بكف األذى عن  والنظر :كنا نقرأ مما تفيده والية احلكم العامة

كجباية خراج وزكاة ما مل خيصا بعامل وتصفح شهوده )  الطرقات وأفنيتها وحنوه
ومجع الزكاة هو من عمل القاضي إال يعين مجع اخلراج  وأمنائه ليستبدل مبن يثبت جرحه

دارة معينة أو بعامل معني يعين موظف وكذلك  إذا كان اإلمام خص هذه األعمال 
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تصفح شهوده وأمنائه يعين القاضي من عمله أن يتصفح حال شهوده وأمنائه يعين 
واالحتساب على الباعة واملشرتين  :النائبني عنه ويستبدل من يثبت جرحه مث قال

لشرعوإلزام هنا قلنا الصحيح ال االحتساب وليست واالحتساب، الصواب ال  هم 
االحتساب كما يف كثري من كتب الروض قال يف املنتهى وشرحه ال االحتساب على 

الباعة وعلل ذلك قال ألن العادة مل تثبت بتويل القضاة لذلك يعين ليس من عمل القضاة 
ملعروف يف العادة االحتساب على الباعة واملشرتين  يعين عمل احلسبة يعين هيئة األمر 

والنهي عن املنكر هكذا وقوله واالحتساب قول يف املذهب قاله صاحب التبصرة وهلذا 
قال يف التبصرة ويستفيد االحتساب على : الذي يف اإلقناع ملا جاء عند هذه املسألة قال

وهو االحتساب مث  الباعة ويف املنتهى ال يستفيد ذلك يعين قدم قول صاحب التبصرة
أشار إىل أنه يف املنتهى ال يفيد االحتساب والظاهر أن الذي يف الروض ال االحتساب  

 عموم النظر يف( القاضي )  وجيوز أن يويل(  :قال بعد ذلك. كما يف كثري من النسخ
هي هنا يوىل، جيوز أن يوىل يعين األحوال اليت والها القاضي عند أربعة  )  عموم العمل

، ما معىن النظر وما ١وال ما هي؟ األول أن يوىل عموم النظر يف عموم العمل هذا رقم أح
معىن العمل؟ النظر يعين التخصص فهو حيكم يف كل املسائل ليس متخصص مثال يف 

ت أو يف النكاح أو يف األسرة ال هو حيكم يف كل شيء، والعمل املقصود به البلد  اجلنا
ضي عموم النظر يف كل البالد أن ينظر يف كل القضا يف مجيع فإذاً هو إما أن يوىل القا

البالد وإما أن يوىل خاصة فيهما يعين يكون يتوىل مثال األنكحة يف مدينة كذا فهذه يصري 
خاصة ال يكون عموم نظر وإمنا النظر خاص يف بلد خاص أو يكون عاما يف أحدمها 

ص أو يوىل خصوص النظر يف عموم وخاصا يف اآلخر كأن يوىل عموم النظر يف بلد خا
ن يوليه سائر األحكام يف عموم النظر يف عموم العمل : نعيد. البلد يعين يف البلد كلها

ن يوليه    :هذا الثاين، مثال ذلك ) يوليه خاصا فيهما( سائر البلدان وجيوز أن 
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حكام ببلد ن يوليه سائر األ)  يف أحدمها( يوليه خاصا )  أو( األنكحة مبصر مثال 
يت ينظر فيها،  معني  هذا الثالث، سائر األحكام يعين قاضي يف كل شيء، كل قضية 

وإذا  هذا الرابع معناه النظر خاص لكن العمل عام، أو يوليه األنكحة بسائر البلدان
إذا واله يف بلد معني ينفذ  إليه فقط وطارئواله ببلد معني نفذ حكمه يف مقيم به 

البلد وكل من قدم إليه لكن ال ينفذ حكمه خارج هذا البلد هذا حكمه يف أهل هذا 
 وإن واله مبحل معني مل ينفذ حكمه يف غريه وال يسمع بينة إال فيه كتعديلهااملقصود، 

ض وال يف غريها  يعين إذاً القاضي إذا كان مثال قاضي يف جدة ال جيوز له أن حيكم يف الر
ض وال أ ض وال يف غريها، تعني يف وال أن يسمع الشهود يف الر ن يعدل الشهود يف الر

جدة إذاً ال حيكم إال يف جدة وال ميارس القضاء إال يف جدة، تعديلها أن يطلب عدالتها 
مثال هو ال يعرف فيقول هاتوا مزكني يزكونه فليس له أن يطلب مزكني خارج مدينة جدة 

الرزق  ل لنفسه وخلفائهوللقاضي طلب رزق من بيت املاإذا كان هو معني يف جدة، 
فإن مل جيعل له شيء  يعين العطاء من بيت املال لنفسه وخللفائه أي املوظفني الذين معه

يعين تدفع له مبلغ  ال أقضي بينكما إال جبعل جاز وقال للخصمني وليس له ما يكفيه
له أن إذا كان ما عنده راتب أما اليوم القضاء وهو يتبع لوزارة العدل هذا له راتب فليس 

خذ أجرة لفتياه وال خلطه خذ، اجلعل هو العطاء، خذ من بيت املال مل  إذا   ومن 
خذ للحكم، ويف  خذ ال يف الفتوى وال  خذ راتب من بيت املال فليس له أن  كان 

كونه   :ويشرتط يف القاضي عشر صفات( وجه له األخذ خلطه، ما هي شروط القاضي؟ 
ألن غري املكلف حتت والية غريه فال يكون واليا على  والثاينهذا األول  ) لغا عاقال

نون هو حتت والية غريه فكيف يقضي وتكون غريه  البالغ العاقل املكلف أما الصغري وا
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لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ما أفلح قو م ولوا  ) ذكرا( : له والية على الناس ال يصح ذلك، الثالث
، الشرط اخلامس يف ألن الرقيق مشغول حبقوق سيده ) حرا(  :، الرابعأمرهم امرأة

يعين يقصد العدالة شرط يف  ألن اإلسالم شرط للعدالة)  مسلما(  :القاضي أن يكون
ئبا من قذف فال جيوز تولية الفاسق )  عدال(  :القاضي وهي الشرط السادس ولو 

هذا  ) مسيعا(  اآلية } أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا { لقوله تعاىل 
( فالبد أن يكون مسيع حىت يسمع اخلصوم، ألن األصم ال يسمع كالم اخلصمني السابع
ألن األخرس ال )  متكلما( ألن األعمى ال يعرف املدعي من املدعى عليه )  بصريا

حلكم وال يفهم مجيع الناس إشارته )  جمتهدا( : هذا التاسع، العاشر ميكنه النطق 
أن يكون جمتهدا هذا أصعب الشروط واليوم لو قلنا ره ابن حزم قاله يف الفروع إمجاعا ذك

طالب علم خري وبركة أو نقول فقيها خري وبركة، ذكره ابن حزم حىت يعطي جماال ملن 
كان )  ولو( خيالف ألنه اآلن سيأيت تفصيل له ألنه قال جمتهدا مث قال ولو يف مذهبه، 

ومل حيدد مذهب مل يقل املذهب احلنبلي  يه إلمام من األئمةاملقلد ف)  مذهبه يف( جمتهدا 
يعين ال يصري قاضي إال إذا كان حنبليا ال بل أي مذهب قد يكون شافعي وقد يكون 

يعين  فرياعي ألفاظ إمامه ومتأخرها :حنبلي وقد يكون حنفي وقد يكون مالكي، قال
ملتأخر ويقدمها على امل ويقلد كبار مذهبه يف  تقدم،أقوال اإلمام املتأخر حىت يعمل 

يعين حيكم بكالم األئمة الكبار، ملاذا حيكم بكالم األئمة الكبار يف  ذلك وحيكم به
يعين لو أن هذا ولو اعتقد خالفه  :مذهبه؟ ألنه مقلد فإذا كان مقلد سيقلد الكبار، قال

حمل القاضي اعتقد خالف قول كبار األئمة يف املذهب، كيف لو اعتقد خالفه، فهذا 
عتقاده أم حيكم بكالم األئمة؟  إشكال يعين هو يعتقد خالف كالم األئمة فيحكم 
املصنف يقول ولو اعتقد خالفه ألنه مقلد يعين تعليلهم يف ذلك ألنه مقلد مادام هذا 

تهد الذي ليس مبجتهد مطلق فهو مقلد فاآلن هذا املقلد حيكم  مقلد يعين يقصد هذا ا
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تم مبا يعتقد هو فيعتقد ما على الناس مبا يعتقد ه ملذهب؟ إذا قلنا هذا مقلد فال  و أم 
ملذهب الشافعي وال حتكم  يعتقد ألنه مازال قاصرا يعين احكم يف الناس مبذهب أمحد أو 
يف الناس مبا تقوله أنت، ما تقوله أنت أعبد هللا به بكيفك أما خلق هللا ما هلا ذنب فيك 

تراه، لكن لو كان جمتهدا مطلقا ال جيوز أن حيكم خبالف  فتسلط عليهم وحتكم عليهم مبا
ما يعتقد فإذا تعلقت حبقوق الناس يقول ينبغي عليه أن حيكم مبا يف املذهب ولو كان هو 
لغري أما إذا كان جمتهدا مطلقا فيجب عليه أن  خيالف ألنه ال عربة خبالفه واملسألة تتعلق 

لو اعتقد يف مسألة خالف : ظنه الصواب، سؤالحيكم مبا يعتقد هو ما يظنه احلق وما ي
ما قاله مجهور األصحاب مثال عند احلنابلة فهل حيكم على الناس مبا يراه أم بكالم 

األئمة؟ هو ليس جمتهدا مطلقا ففي هذه املرحلة هو مازال مقلد، انتبهوا معي ملسألة 
تهد ال يقلد لو قلنا جمتهد مطلق ال يقلد؟ يقل د يف مسائل ال حيسن أصولية خطرية ا

االجتهاد فيها فيقلد فيبقى األصل أنه جمتهد، واملقلد جيتهد يف مسائل حمدودة وخيرج فيها 
عن التقليد فصار احلكم لألغلب، هذا يف األغلب جمتهد وهذا يف األغلب مقلد ومع 

يت يف مسائل فيخالف املذهب الذي يقلده فال خيرج عن كونه مقلد  ذلك هذا املقلد 
خالف يف مسائل ورأى غريها، لكن اآلن الكالم أنه لو خالف يف مسائل هل حيكم  وإن

بكالم األئمة يف املذهب الكبار أم بكالمه هو، هل حيكم مبا قاله أمحد أم مبا يقوله هو 
يعين أنت اآلن لو عندك قضية ال أقول عند قاضي بل عند مفيت استفتيت مفيت وهذا 

اختيارات معينة يف مسائل قليلة خرج عن التقليد فهل تريد  املفيت يف اجلملة مقلد لكن له
لكن هذه املسألة ليست على اإلطالق، ! رأيه أم رأي اإلمام أمحد ما هو األحب إليك؟

طبعا هي اآلن مسألة شائكة أن هذا احلاكم إذا اعتقد اخلالف فهل حيكم مبا يعتقد 
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طل وهو يرى ويعتقد، قلت لك م هذه املسألة تراها حتتمل يعين خالفه، وحيكم مبا يراه 
حية الورع هذا القاضي قد يقول أ أحكم عليهم مبا قاله أمحد وأبرئ ذميت ألنه لو  من 

حكم مبا يراه فهو املسئول بعد ذلك لو كان هو مصيب أو خمطئ سيثاب أجره أجرين ال 
الورع أنه مشكلة لكن لو كان مقصرا فأين اإلشكال؟ حنن خنشى من ماذا؟ وأين الورع؟ 

يكون جترأ على االجتهاد وهو ليس أهل على األقل حىت يف هذه املسألة فاملسألة ستعتمد 
على احلاكم نفسه هذا القاضي نفسه فوهللا لو كان هو يعتقد أن هذا هو الصواب ويعرف 

هل وهذا يوجد فاآلن  من نفسه األهلية فله أن حيكم مبا يعتقد وأما إذا كان هو ليس 
صغار مل يقرئوا صغار املتون وما شاء هللا يفتون وجيتهدون ويرجحون ويصوبون طالب علم 

خيطأون لكن يبقى شيء أن يدخلوا الناس النار واجلنة هذا الذي مل يتجرءوا عليه فاجلرأة 
موجودة عند واملسألة مسألة ورع، من علم من نفسه القدرة على االجتهاد واجتهد 

ويفيت به وجيتهد به وحيكم به لكن لو كان مقصرا وظهر له قول فيعمل به بال شك 
متطاوال، هل تعرف بعض الناس كيف يرجح، الراجح والصحيح عنده كيف؟ مسع كالم 
فردده ومل يسمع ما خيالفه مل يسمع الكالم الثاين والقول الثاين والرأي الثاين والدليل الثاين 

ه هواها قبل أن يعرف اهلوى فصادف ق لبا خاليا فتمكن فظن أن هذا  ال يعرفه، قال آ
كل العلم أن كل ما يف هذه املسألة هو ما قاله فالن وليس بصحيح، على العموم من  

كان جمتهدا وهو أهل لالجتهاد فال ريب أنه يقضي ويفيت مبا يراه احلق ومن كان خالف 
من   ذلك فوهللا نريد فتوى اإلمام أمحد أحسن من فتواه وأحسن من رأيه وكالم مالك أوىل
كالمه وحكم الشافعي أوىل من حكمه وهذه هي مسألة النزاع بني االجتهاد والتقليد 

فليس االجتهاد على إطالقه صواب وليس التقليد على إطالقه صواب فاالجتهاد صواب 
تهد املتمكن من توفرت فيه آلة االجتهاد، والتقليد واجب يف حق من هو  وحق يف حق ا

جتهاد على إطالقه وال يذم التقليد على إطالقه ليس التقليد خبالف ذلك يعين ال يذم اال
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تهد، ما هو  دائما خطأ ال التقليد صواب يف حق املقلد واالجتهاد صواب يف حق ا
لتقليد هذا  تهد  تهد فقلد أو عندما نلزم ا اخلطأ؟ اخلطأ إذا تبادلت األماكن جاء ا

الجتهاد هذا  قال الشيخ تقي الدين وهذه . هو الباطلطل أو عندما نلزم املقلد 
الشروط تعترب حسب اإلمكان وجتب والية األمثل فاألمثل وعلى هذا يدل كالم أمحد 
لتقليد قال  وغريه فيوىل لعدم أنفع الفاسقني وأقلهما شرا وأعدل املقلدين وأعرفهما 

ت يف الفروع وهو كما قال هد املطلق فاحلمد إذاً هذه املسألة حبسب اإلمكان إن وجد ا
تهد املقلد وإال يعين إذا اضطر فيقول فيوىل لعدم األنفع من الفاسقني وأقلهما   وإال فا

شرا معناه أنه يف حالة سنضطر أن نويل واحد مقلد ال هو جمتهد وال هو جمتهد مذهب 
ملذهب ال يقول أ رأي قال  وأعدل مقلد لكن يف مثل هذا املقلد األوىل به أن حيكم 

لتقليد قال يف الفروع وهو كما قال،  ط أن يكون القاضي  وال يشرت املقلدين وأعرفهما 
 أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن اخللق واألوىل كونه كذلك كاتبا أو ورعا

( بتشديد الكاف )  وإذا حكم( هذه ليست شروط لكن األفضل أن يكون كذلك، 
يف املال ( فحكم بينهما نفذ حكمه )   يصلح للقضاءرجال( فأكثر بينهما )  اثنان

ئبه)  واللعان وغريها واحلدود ألن عمر  من كل ما ينفذ فيه حكم من واله إمام أو 
بت وحتاكم عثمان وطلحة إىل جبري بن مطعم ومل يكن أحد  وأبيا حتاكما إىل زيد بن 

وقال القاضي ال ينفذ إال اكتبوا عند ذلك ألن ذلك ليس على إطالقه  ممن ذكر قاضيا
  .يف األموال خاصة

  ب أدب القاضي
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ا  أن يكون قو من غري ( أي يسن )  وينبغي( أي أخالقه اليت ينبغي له التخلق 
لئال يهابه )  لينا من غري ضعف( لئال يطمع فيه الظامل والعنف ضد الرفق )  عنف

ن لئال ) ة أ ذا (لئال يغضب من كالم اخلصم )  حليما(   صاحب احلق أي تؤدة و
وهو  لئال خيدعه بعض األخصام "٤") فطنة( ذا )  و(  تؤدي عجلته إىل ما ال ينبغي

حكام من قبله "٥"ويسن أيضا أن يكون عفيفا مجع اخلصم أي  ويدخل "٦"بصريا 
يوم اثنني أو مخيس أو سبت البسا هو وأصحابه أمجل الثياب وال  البلد الذي ويل فيه

إذا أمكن ليستوي )  وليكن جملسه يف وسط البلد( : الثامن تفاءل فحسنيتطري وإن 
لئال يتأذى فيه بشيء وال يكره )  فسيحا( وليكن جملسه  أهل البلد يف املضي إليه

يعين يف  القضاء يف اجلامع وال يتخذ حاجبا وال بوا بال عذر إال يف غري جملس احلكم
بواب وميكن أن جيعل احلاجب أو البواب إذا مثل وقت االسرتاحة له أن جيعل حاجب أو 

حلظه ولفظه وجملسه ودخوهلما  يعدل بني اخلصمني يف( جيب أن )  و( احتاج لذلك، 
يف حلظه يعين يف نظره ينظر هلذا وهلذا ال ينظر ألحد اخلصمني دون الثاين ال  ) عليه

ألول دونه، ويف لفظه يف كالم ه، ويف جملسه فال يلتفت إليه فيشعر أن اهتمام القاضي 
ن خصمه له حبوة ويف دخوهلما عليه يعين  يدين أحدمها ويقصي اآلخر فيشعر املقصي 

ذن لألول ادخل األول والثاين يقول له انتظر، إال مسلما مع كافر  يدخالن معا لكن ال 
هذه مسألة  فيقدم دخوال ويرفع جلوسا وإن سلم أحدمها رد ومل ينتظر سالم اآلخر

يعين  وحيرم أن يسار أحدمهامعا فسلم أحدمها ومل يسلم الثاين فريد السالم  أخرى دخال
أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إال أن يرتك ما يلزم أن يكلمه سرا 

( أن ) جملسه فقهاء املذاهب و  أن حيضر( أي يسن )  وينبغي( ذكره يف الدعوى 
ضح له احلكم حكم وإال أخره لقوله إن أمكن فإن ات)  يشاورهم فيما يشكل عليه

مرفوعا ال  وحيرم القضاء وهو غضبان كثريا خلرب أيب بكرة} وشاورهم يف األمر { تعاىل 
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أي حابس للبول  حاقن( وهو )  أو(  وهو غضبان متفق عليه يقضني حاكم بني اثنني
ل هم أو ملل أو كس( يف شدة )  عطش أو( يف شدة )  أو يف شدة جوع أو أو الغائط

الذي يتوصل به إىل  ألن ذلك كله يشغل الفكر)  أو نعاس أو برد مؤمل أو حر مزعج
يعين خيشى أن يؤثر هذا على فكره فال  إصابة احلق يف الغالب فهو يف معىن الغضب

ا تؤثر  حيكم حكما صحيحا فهو يف معىن الغضب يعين هذه األشياء مثل الغضب يف كو
م يف مثل هذه األحوال فهل ميضي حكمه أم ينقض على التفكري والنظر، إن خالف فحك

وإن (  :فما هو اجلواب؟ سيأيت التفصيل ويقال إن حكم فأصاب احلق نفى وإال فال، قال
حكمه ملوافقته )  فأصاب احلق نفذ( وحكم يف حال من هذه األحوال )  خالف

بن عمر حلديث ا)  قبول رشوة( على احلاكم )  وحيرم(  معناه وإال مل ينفذ الصواب
 وكذا(   قال لعن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الراشي واملرتشي قال الرتمذي حديث حسن صحيح

)  إال( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص هدا العمال غلول رواه أمحد )  هدية( حيرم على القاضي قبول ) 
 هلا شرطني يعين )ممن كان يهاديه قبل واليته إذا مل تكن له حكومة ( إذا كانت اهلدية 

األول كان يهاديه قبل الوالية واهلدية معتادة بينه وبني هذا الشخص وليست له قضية يف 
احملكمة ليست له حكومة لكن لو كانت بينه وبينه هدية وله قضية يف احملكمة فال يقبل 

ه وهلذا قال  قال يعين املفيت يباح له أخذ اهلدية فتباح له مطلقا، فله أخذها كمفت :هدا
أو فعلها حال  ةقدمها بني يدي خصومأحسن أن ي القاضي ويسن له التنزه عنها فإن

ا كالرشوة فاألفضل أن يتنزه عن أخذ اهلدية  احلكومة حرم أخذها يف هذه احلالة أل
سواء كانت له قضية أو ال فيمكن بعض الناس يعيد النظر فيبدأ يهادي القضاة يقول لعله 

لنسبة للقاضي  بيعه وشراؤه إال بوكيل ال يعرف به ويكره حيتاجهم يف املستقبل، هذا 
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وطبعا ميكن هذا الكالم يف البلد الصغرية يكون القاضي معروف فقد حياىب عند البيع 
والشراء أو كذا فاألفضل أن يكون له وكيل ال يعرف أن هذا وكيل القاضي حىت ال حياىب 

ويستحب أن ال حيكم إال (  ،أما يف املدن الكبرية ال يدري أحد من هذا ومن ذاك
م احلق)  حبضرة الشهود حبضرة الشهود يعين شهود القضية أو حبضرة شهود  ليستويف 

آخرين حىت يثبت القضية، قال يف الكشاف حبيث يسمعون املتحاكمني هذا املقصود 
يسمع حىت يضبط القضية والسؤال وكذا فيكتب ويكون هناك شهود  فعندما حيكم

لقبولهناك شهود  فيستحب أن يكون يعين يقول أ ال أقبل شهود  وحيرم تعيينه قوما 
خر فليس له لصاحب القضية للمدعي مثال أن حيضر  يت  لك إال فالن وفالن فقط ال 

  .أي شاهد عدل
كوالده وولده وزوجته وال )  وال ينفذ حكمه لنفسه وال ملن ال تقبل شهادته له(  :قال

رضت له أو ألحد ممن ذكر حكومة حتاكما إىل بعض على عدوه كالشهادة ومىت ع
إذا حصل للقاضي نفسه أو ألحد ممن ذكر أوالده أو زوجه أو كذا خلفائه أو رعيته 

كما حاكم عمر أبيا حكومة يعين قضية فيتحاكما إىل غريه ال يتحاكما عند هذا القاضي 
بت حملبوسني وينظر فيم حبسوا فمن ،إىل زيد بن  استحق اإلبقاء  ويسن أن يبدأ 

مث يف أمر أيتام وجمانني ووقوف  :هذا األول، الثاين أبقاه ومن استحق اإلطالق أطلقه
ظر ولو نفذ األول وصية موصى إليه  أي القاضي األول ووصا ال ويل هلم وال 

لألطفال  أي السابق وجو ومن كان من أمناء احلاكم أي القاضي الثاين أمضاها الثاين
إذا كان احلاكم السابق عني أوصياء وعني والة ة أقره يت ال وصي هلا حبالوالوصا ال

لألطفال أو للوصا وهم حباهلم ما تغريوا فإذاً يقره، املعىن أن األمناء ال ينعزلون بعزل 
القاضي األول وال مبوته خبالف نواب القاضي األول يف احلكم وخلفاء القاضي األول يف 

ابه ينعزلون أما من والهم على أوقاف أو والهم على وصا أو كذا احلكم ينعزلون بعزله، نو 
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هؤالء ال ينعزلون بعزل القاضي األول، الذين ينوبونه يف العمل ينعزلون معه أما الذين 
حكم صاحل  وال ينقض من ومن فسق عزله :يوليهم على أوقاف أو وصا فال، قال

يعين لو كان هناك قاض صاحل  للقضاء إال ما خالف نص كتاب هللا أو سنة رسوله
يت القاضي اجلديد ينقض حكم سابق؟ ال  للقضاء وحكم حبكم هل ننقضه أو ال؟ 

كقتل مسلم بكافر   :ينقض إال إذا خالف كتاب هللا أو سنة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومثل لذلك فقال
لنص، ألن هذا خيالف احلديث ا وجعل من وجد عني ماله عند من أفلس أسوة الغرماء

يعين خالف ما يعتقد صحته وقت  هإمجاعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزم نقض خالف أو
احلكم إن كان جمتهدا ال من تغري اجتهاده يعين حكم وهو يعتقد بطالن احلكم فينقض 

طل،  والناقض له حاكمه إن كان هذا احلكم الذي أصدره القاضي وهو يعلم أنه 
ا هو نفس القاضي ينقض املقصود أن األحكام املاضية من ي نقضها إذا ظهر بطال

أحكام نفسه اليت خالف فيها النص أو خالف فيها اإلمجاع أو حكم فيها وهو جمتهد 
طل يعرف ذلك ينقضه إذا كان موجودا،  ادعى  ومن( حكم فيها وهو يعلم أن حكمه 

ي مل أ)  حتضر مل( أي طلب من احلاكم أن حيضرها للدعوى عليها )  على غري برزة
حضارها لتوكيل(  مر احلاكم  غري الربزة هي اليت ال خترج ليست  للعذر)  وأمرت 

فإن كانت برزة وهي اليت تربز لقضاء حوائجها أحضرت وال  :معتادة للخروج، قال
ملاذا؟ ألنه ما فيه سفر، إذا كانت برزة حتضر جملس القضاء وال  يعترب حمرم حتضر معه

ا لن تس )  أرسل ميني( ة إذا وكلت أي غري الربز )  وإن لزمها(  افريشرتط حمرم أل
ما)  من حيلفها(  احلاكم اإلسالم يكرم املرأة وال حيبذ  فيبعث شاهدين لتستحلف حبضر

ويؤمر أن يوكل فإن وجبت عليه )  املريض( ال يلزم إحضار )  وكذا(  خروجها بكثرة، 
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ويقبل قول قاض معزول  ة غري الربزة،يعين املريض مثل املرأ ميني بعث إليه من حيلفه
يقبل قول القاضي بعد عزله لو قال  يتهم كنت حكمت لفالن على فالن بكذا عدل ال

ولو مل يذكر مستنده أو مل يكن  حكمت على فالن بكذا نقبل هذا إذا كان عدل،
كذا يعين ولو مل يذكر املستند يعين ما قال لشهادة فالن وفالن أو إلقرار فالن أو   بسجله

  .أو مل يكن يف سجله وهو دفرت الضبط اليوم
  ب طريق احلكم وصفته

)  حضر إليه خصمان إذا( طريق كل شيء ما توصل به إليه واحلكم فصل اخلصومات 
ألن سؤاله عن املدعي منهما ال ) قال أيكما املدعي ( يسن أن جيلسهما بني يديه و 

لبناء للمفعول أي ) ىت يبدأ ح( القاضي )  فإن سكت( ختصيص فيه لواحد منهما 
لكالم من جهتهما  لدعوى قدمه ( له ذلك )  جاز( حىت تكون البدأة   )فمن سبق 

لدعوى قدمه : اآلن هذه خطوات احلكم كيف تصري اخلطوة األوىل] ١[ فمن سبق 
احلاكم على خصمه وإن ادعيا معا أقرع بينهما فإذا انتهت حكومته ادعى اآلخر إن 

حنو أدعي على هذا أنه يدعي علي بكذا فهذه دعوى  دعوى مقلوبة تسمعأراد وال 
يت شخص  وال حسبة حبق هللا تعاىل كعبادة وحد وكفارة :مقلوبة ال تسمع، كذلك

يدعي على هذا أنه مثال ال يصلي أو عليه حد أو عليه كفارة فال تسمع هذه الدعوى 
ا أما حق  ملاذا؟ ألن هذه متعلقة حبق هللا، إذا كان لك حق  أنت كآدمي طالب 

لو جاء شهود يشهدون أن فالن  بذلكأي الشهود  وتسمع بينة :فدعه، قال املصنف
أننا سنسأل مدعى عليه  عليه حد ز ميكن يسمع ذلك لكن دعوى ال ألن دعوى معناه

حكمنا عليه وإن مل يقر طلبنا الشهود من األول من املدعي ففي حق هللا  وبعدها إن أقر
وبعتق وطالق   نفعل هذا لكن لو جاء شهود يشهدون حبق  قال وتسمع بينة بذلك،ال

يعين جاء الشهود يشهدون أن فالن أعتق عبده نسمع الشهود، أو جاء  من غري دعوى
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س يشهدون أن فالن طلق نسمع الشهود وتطلق املرأة والعبد يصبح حر، ويف اإلقناع  أ
ال بينة حبق معني قبل  :قوم مقام الدعوى، مث قالقال فشهادة الشهود به دعوى فهي ت

لكن ال نسمع شهود يف حقوق  تعاىل نسمعها من غري دعوى لكن شهود بينة  دعواه
ل  يف حق آدمي معني مل يدعي ال نسمعها، جاء شهود يشهدون أن فالن له مليون ر

 مسامح، لفالن، هل طالب فالن مل يدعي فال نسمع الشهود، ميكن صاحب هذا احلق
يعين وإن مل  فإذا حرر املدعي دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها وإن مل يسأله سؤاله

ل اسأله فال حيتاج يقول اسأله فالقاضي يتوجه  لف ر يقل املدعي اسأله أ أطالبه 
بسؤاله )  حكم له عليه( ] ٢[بدعواه) فإن أقر له (  للمدعي عليه ويقول له تقر أم ال،

ذا قال نعم أقر يقول ال حيكم عليه حىت يطالب فإذاً س احلكم يتجه ويسأله يقول له تقر 
حلكم حلكم يعين يطالب املدعي  ألن احلق للمدعي يف احلكم فال يستوىف إال  ذلك 

ن قال املدعي قرضا أو مثنا فقال املدعى عليه ما أقرضين  ]٣[) وإن انكر(  بسؤاله
عين أو ال يستحق علي ما اد عاه وال شيئا منه أو ال حق له علي صح اجلواب أو ما 

إذاً لو قال ال ليس له عندي شيء صح اجلواب فيبقى عنده  ما مل يعرتف بسبب احلق
ا أصبح مقر  ل وسدد بينة وشهود يقيمها وإال فال، لكن لو قال نعم أقرضين ألف ر

ل فيحتاج أن يثبت أنه سدد،  إن كان لك  ]٤[للمدعي (احلاكم )  قال( و أللف ر
مل يسأهلا احلاكم ومل يلقنها فإذا  ]٥[أي البينة)  بينة فأحضرها إن شئت فإن أحضرها

لثا وحرم ترديدها)  مسعها( شهدت  نيا و أي يزجر  وانتهارها وهي إعادة الشهادة 
ا( : يعين أن يطلب ذلتها حياول خيطئهم، قال وتعنتها الشهود لبينة إذا )  وحكم  أي 

ولو يف غري حد ألن )  بعلمه( القاضي  ) وال حيكم( احلكم وسأله املدعي  اتضح له
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مته وحكمه مبا يشتهي جتويز القضاء بعلم القاضي القاضي ليست عنده  يفضي إىل 
لبينات، انتقلنا إىل السادس وإن قال (  :صالحيات مطلقة ال حيكم بعلمه وإمنا حيكم 

يعين املدعي بعد أن أنكر  ) اليمني على خصمه املدعي ما يل بينة أعلمه احلاكم أن له
املدعى عليه قال له عندك بينة قال ال أعلم بينة فيقول له القاضي لك اليمني إذا أردت 

ملا روي أن رجلني اختصما إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص حضرمي وكندي  ميني اخلصم نطلب منه اليمني
لى أرض يل فقال الكندي هي أرضي ويف فقال احلضرمي  رسول هللا إن هذا غلبين ع

يدي وليس له فيها حق فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص للحضرمي ألك بينة قال ال قال فلك ميينه 
)  على صفة جوابه( وتكون ميينه  وهو حديث حسن صحيح قاله يف شرح املنتهى

دعي من امل)  فإن سأل(  :يعين هو يقول وهللا ال شيء له وهكذا، السابعة  للمدعي
ه ألن األصل براءته )  إحالفه أحلفه وخلى سبيله( القاضي   وال يعتد( بعد حتليفه إ

حتليفه ألن )  مسألة املدعي( و  أمر احلاكم له)  قبل( أي ميني املدعى عليه )  بيمينه
ألنه ممكن املدعى عليه من يوم أن يدخل  يستوىف إال بطلبه احلق يف اليمني للمدعي فال

هو حيلف وحلف مائة ميني قبل الدعوى ووسط الدعوى وبعد الدعوى كل هذا اجللسة و 
ليمني  ال قيمة له فاليمني اليت سيعتمدها القاضي مىت؟ قبل أمره ال تعتمد، بعد أمره 

(  :وسؤال املدعي اليمني هذه اليمني املقبولة أما قبل ذلك فضياع وقت، النقطة الثامنة
نكل يعين رفض اليمني،  لنكول)  قضي عليه( ني املدعى عليه من اليم)  وإن نكل

إذاً ثبت عند اآلن أن احلكم عليه سيكون بثالثة أشياء إما  رواه أمحد عن عثمان 
لنكول لبينة الشهود وإما  القاضي للمدعى عليه )  فيقول(  ن يقر املدعى عليه وإما 

فإن مل (  لنكول)  ضيت عليكق( حتلف )  وإال( خليت سبيلك )  إن حلفت( 
وخلى احلاكم  ) فإن حلف املنكر(  :اخلطوة التاسعة لنكول)  حيلف قضي عليه

مل تكن اليمني مزيلة و ا ( القاضي )  حكم( عليه )  مث إن أحضر املدعي بينة( سبيله 
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اآلن حلف فلما حلف املدعى عليه أخلي سبيله، املدعي أحضر الشهود فهل )  للحق
ا أم ال؟ نسمعها لكن فيها تفصيل، اآلن القاضي مىت جلأ إىل إحالف املدعى نسمعه

ن إما أن  عليه؟ ملا قال املدعي أنه ما عنده بينة، عدم البينة اليت ذكرها املدعي هلا صور
يقول ال أعلم بينة وإما أن يقول ما عندي بينة أي جيزم بعدم البينة فاآلن صار فيه فرق لو 

لبين ة مث بعد إحالفه أحضر بينة هل تكون هذه البينة مكذبة لكالمه األول، نفى العلم 
ن هناك شهود  ملا قال ال أعلم بينة فلما خرج اكتشف أن هناك شهود حضروا أو ذكر 

أو غري ذلك فال يكون كذب نفسه لكن لو كان جزم بعدم وجود شهود مث أحضر 
هذا إذا مل يكن  :ذا قال املصنفالشهود فتكون البينة تكذبه، كالمه يكذب البينة وهل

اكتبوا عندها خبالف  قال ال بينة يل فإن قال ذلك مث أقامها مل تسمع ألنه مكذب هلا
قوله ال أعلم يل بينة وهلذا الكالم عند القاضي دقيق يعين األوىل أنه يرى واحد شرعي 

  .يفهم املصطلحات ألن العامة ال تفهم هذه الكلمات
  فصل يف صحة الدعوى

أي غري جمملة واضحة بينة ما فيها أي إمجال،  "١")ال تصح الدعوى إال حمررة و ( 
موال فهذه جمملة يعين  ألن احلكم مرتب عليها :سيمثل اآلن يعين يقول أ أطالب هذا 

ولذلك قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإمنا أقضي على  فيجب أن تكون حمررة! حنكم لك بكم؟
أي تكون بشيء معلوم  "٢") املدعى به ةمعلوم( ح أيضا إال حنو ما أمسع وال تص

ما (  ـالدعوى ب)  إال(  :لكن فيه أشياء جيوز أن تكون غري معلومة، قال به اإللزام ىأتتلي
ألن الوصية تصح مبجهول لو قال أوصيت  بشيء من ماله)  تصححه جمهوال كالوصية

عبد من (  ـالدعوى ب)  و(  :اللفالن بشيء يصح فيحكم له القاضي مبا يسمى مال، ق
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إذاً البد أن  به فيطالبه مبا وجب له كعوض خلع أو أقر)  مهرا وحنوه( جعله )  عبيده
تكون معلومة املدعى به إال ما يصح جمهوال ومثل املصنف مثل الوصية أو املهر أو يف 

لدعوى فال يكفي يل عنده كذا حىت يقول  :اإلقرار، الثالث وأ ويعترب أن يصرح 
يعين ال جيوز أن يطالب بشيء قبل حلول وقته  تسمع مبؤجل إلثباتهمطالب به وال 

ل أستحقها بعد سنتني، تسمع أم ال؟ قال  لف ر فيأيت ويطالب ويقول أطالب فالن 
ال تسمع، فهو يريد إثبات احلق، يقول ال تسمع مبؤجل إلثباته هذه مسألة : املصنف

لك وهلذا قال يف اإلنصاف وقيل تسمع يف مؤجل إلثباته، اجتهادية وما عند نص مينع ذ
يعين عنده أمة  يالداستو  يعين أنت مين على دبر فإذا مت أنت حر، غري تدبري :قال

كاتب العبد كتابة قال هذه األشياء  وكتابة ولدت له ولد فأصبحت أم ولد تعتق مبوته،
عتقها مؤجل والكتابة أيضا تصح تسمع قبل وهي مؤجلة فالتدبري عتقه مؤجل وأم الولد 

ا حالة فيعتربون  ا لكو عتقه سيكون بعد السداد فتسمع يف هذه األحوال لصحة احلكم 
ثبات احلرية أم  خر أثرها يعين هذا املدبر فاآلن هو يطالب  هذه األشياء حالة وإن 

ا أم ولد هي اآلن أم  ثبات عقد التدبري؟ التدبري فهو حال واالستيالد حصل اآلن فكو
ألثر وهو احلرية فاحلرية بعد املوت،  ا أم ولد وال تطالب  ثبات أ ولد فهي تطالب 

ا أي الدعوى وال بد أن تنفك :والشرط الرابع:قال أنه فال تصح على إنسان  عما يكذ
ا هقتل أو سرق من عشرين سنة وسن وإن  (وال يعترب فيها ذكر سبب االستحقاق  دو

ألن )  فال بد من ذكر شروطه (كإجارة )  بيع أو غريمها( عقد )  ادعى عقد نكاح أو
ملاذا؟ ألنه قد  الناس خمتلفون يف الشروط فقد ال يكون العقد صحيحا عند القاضي

تعرفون  وإن ادعى استدامة الزوجية مل يشرتط ذكر شروط العقد يظنه بيع وليس ببيع،
لزوجية مثل دعوة خروجها عن الطاعة ملاذا؟ ألنه ال يدعي عقد أصال هو يدعي استدامة ا

وإن ادعت امرأة نكاح رجل ( فهو مل يدعي العقد حىت نقول له هات شروط العقد، 
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ا تدعي حقا هلا تضيفه إىل سببه)  لطلب نفقة أو مهر أو حنومها مسعت دعواها  أل
ا زوجة لفالن ملاذا؟ للنفقة يقول تسمع، لو كانت ال تريد النفقة وإن مل (  :املرأة تدعي أ

دعواها ألن النكاح حق الزوج )  مل تقبل( من نفقة ومهر وغريمها )  تدع سوى النكاح
ألن )  اإلرث ذكر سببه( إنسان )  وإن ادعى(  عليها فال تسمع دعواها حبق لغريها

فلو كان مدعى بعني  أسباب اإلرث ختتلف فال بد من تعيينه ويعترب تعيني مدعى به
ذا الشيء إذا كان هذا الشيء موجود فالبد أن يعني هذه ال عني فيقول أ أطالبه 

لس لس ا وإحضار عني "أ"إن كان حاضرا  ليتعني وإن   "ب"لبلد مدعى 
نص وضبط قدرها مث األجل وجودها يف : صفة السلم وصفها كسلم "ج"كانت غائبة

طناوتعترب عدالة الب(  واألوىل ذكر قيمتها أيضا ذمة واملال حال، لقوله )  ينة ظاهرا و
إال يف عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا كما } وأشهدوا ذوي عدل منكم { تعاىل 
طنة بصحبة أو )  عنه( القاضي )  ومن جهلت عدالته سأل( تقدم  ممن له به خربة 

لشهود معاملة وحنومها وتقدم بينة جرح على تعديل  :اآلن مسائل أخرى متعلقة 
يعين مسألة تعديل اخلصم وحده  حده أي تصديقه للشاهد تعديل لهوتعديل اخلصم و 

(  القاضي) وإن علم  (يعترب تعديل للشاهد وتصديقه للشاهد يعترب تعديل له أيضا، 
ا( أي عدالة الشاهد )  عدالته يعين  ومل حيتج إىل التزكية وكذا لو علم فسقه)  عمل 

(  مه وهي قبول عدالة الشهود أو ردها،رده وتقريبا هذه مسألة حيكم القاضي فيها بعل
جلرح وال بد من بيان سببه عن رؤية  أي)  وإن جرح اخلصم الشهود كلف البينة به

يعين اآلن املدعي أحضر الشهود واملدعى عليه  من ادعى اجلرح)  نظرأو ( أو استفاضة 
، قال هؤالء جمروحني، اثبت هات بينة يؤكدون جرحهم؟ قال أعطوين مهلة فينظر
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أي مالزمة خصمه ) له ثالثة إن طلبه وللمدعي مالزمته ( وأنظر من ادعى اجلرح :قال
ت( يف مدة االنتظار لئال يهرب  ألن )  ببينة حكم عليه( مدعي اجلرح )  فإن مل 

وإن (  عجزه عن إقامة البينة على اجلرح يف املدة املذكورة دليل على عدم ما ادعاه
( لتثبت عدالتهم فيحكم له )  املدعي تزكيتهم طلب منحال البينة ( القاضي )  جهل

انتقل إىل  أي بعدالة الشاهد)  عدالن يشهدان بعدالته(  أي يف التزكية)  ويكفي فيها
عند )  اجلرح والتعريف( يف )  الرتمجة ويف التزكية و وال تقبل يف( : مسألة جديدة

إن كان ذلك فيما )  ل عدلنيإال قو ( إىل قاض آخر بكتابه وحنوه )  والرسالة( حاكم 
يت تفصيله يعين يف  يعترب فيه شهادة عدلني وإال فحكم ذلك حكم الشهادة على ما 

املال يقبل النساء امرأتني ورجل، ويف الز البد أربعة، نقول يف الرتمجة البد اثنني، والتزكية 
ن فعال اثنان، يف اثنان، ويف جرح الشهود اثنان، ويف التعريف عند احلاكم أن هذا هو فال

الرسالة إىل قاض آخر وهو كتاب القاضي للقاضي سيأيت البد من اثنني إال قول عدلني 
وإن قال  لكن لو كانت القضية يف مسألة حتتاج إىل أربعة شهود فالبد من أربعة شهود،

لس فليس له  أي البينة فإن كانت :فهل نقبل أم ال؟ قال املدعي يل بينة وأريد ميينه
إذاً ما حكم لو قال يل بينة وأريد ميينه نقبل هذا أم ال؟ نقول  إال إحدامها وإال فله ذلك

لس فليس له أن يقول أريده حيلف وبعدما  خلارج فيمكن لكن البينة يف ا له أين فيقول 
لس فإن  حيلف سأقدم البينة فليس له ذلك، وإن سأل مالزمته حىت يقيمها أجيب يف ا

يعين قال يل بينة عندي  ه صرفه ألنه مل يثبت له قبله حق حىت حيبس بهمل حيضرها في
الشهود يف اخلارج، أحضرهم فخاف يهرب، نقول نالزمه أم ال ! شهود أين الشهود؟

ملالزمة تعرفون ملاذا؟ ألنه ما ثبت عليه شيء  ملالزمة؟ نقول ال نسمح لك  نسمح له 
لبين ة، ملاذا يف األول ملا قامت البينة فقال لكن هذه حىت تالزمه فلم يثبت عليه شيء إال 

البينة جمروحة قلنا هات شهود والزمه  فالن فلماذا الزمناه؟ ألن البينة أثبتت عليه احلكم 
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فهو اآلن مدان ويريد أن يبطل البينة لكن يف هذه الصورة املدعي يقول عندي شهود 
ال يهرب، فنقول ليس لك ذلك فأحضرهم، هم ليسوا مبوجودين، فيقول الزم هذا حىت 

وإن سأل مالزمته حىت يقيمها أجيب يف  :ألنه مل يثبت عليه شيء حىت تالزمه، قال
لس فإن مل حيضرها فيه صرفه ألنه مل يثبت له قبله حق حىت حيبس به وحيكم على (  ا

مسألة احلكم على الغائب ممكن إذا  ) إذا ثبت عليه احلق( مسافة القصر )  الغائب
عليه احلق لكن يكون هذا الغائب خارج البلد مسافة قصر أما داخل البلد ال حيكم  ثبت

حلديث هند قالت  رسول هللا إن أ سفيان رجل شحيح وليس : عليه بل حيضر، قال
ملعروف متفق  يعطيين من النفقة ما يكفيين وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك 

ا مث  مسافة قصرعليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب  وعلى غري مكلف وحيكم 
إذاً احلكم على الغائب إذا كان أكثر من مسافة قصر  إذا حضر الغائب فهو على حجته

 :أو خمتفي ال يريد يظهر أما إذا كان موجود يف البلد فيحضر وال حيكم عليه، آخر مسألة
على  أو)  حاضر يف البلد غائب عن جملس احلكم على( إنسان )  وإن ادعى( 

ببينة مل تسمع الدعوى وال ( املدعي )  وأتى( مسافر دون مسافة قصر غري مسترت 
 عليه حىت حيضر جملس احلكم ألنه ميكن سؤاله فلم جيز احلكم عليه قبله)  البينة

إذا كان غائب : اآلن صارت هلا ثالثة صور أم أربع صور؟ أ أقول أربعة: خالصة املسألة
إذا كان حاضر مسترت تسمع  -٢البينة وحيكم عليه، مسافة قصر تسمع الدعوى و 

إذا كان يف البلد أو مسافر -٣الدعوى والبينة وحيكم عليه، مث إذا حضر على حجته، 
  .مسافة دون القصر فال تسمع الدعوى وال حيكم عليه حىت حيضر

  ب كتاب القاضي إىل القاضي
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فيقبل  ( اء احلاجة إليه أمجعت األمة على قبوله أي كتاب القاضي إىل القاضي لدع
حىت ( آلدمي كالقرض والبيع واإلجارة )  كتاب القاضي إىل القاضي يف كل حق

لشبهات)  القذف ا حقوق آدمي ال تدرأ  ( و  والطالق والقود والنكاح والنسب أل
كشرب اخلمر ألن حقوق هللا )  كحد الز وحنوه( تعاىل )  يف حدود هللا( يقبل )  ال

لشبهات تعاىل مبينة بعد قليل سنبني ما هو كتاب القاضي إىل  على السرت والدرء 
القاضي، القاضي يكتب إىل قاضي آخر ملاذا؟ لكي ينفذ احلكم أو لكي يصدر حكم 

( الكاتب )  به فيما حكم( كتاب القاضي )  ويقبل( سنبني مىت هذا ومىت ذاك، 
ألن حكم احلاكم )  بلد واحد يف( كل منهما  ) وإن كان(  "٢"املكتوب إليه)  لينفذه

إذاً القاضي يكتب للقاضي اآلخر يف شيء حكم به لينفذ  جيب إمضاؤه على كل حال
وال ( : احلكم سواء كان القاضي الثاين يف بلد آخر أو يف نفس البلد فإذا حكم ينفذ، قال

ال أن إ أي الثاين به( املكتوب إليه )  ليحكم أي األول فيما ثبت عنده( كتابه )  يقبل
فال يكتب يقول ثبت عندي أن فالن له حقوق فأكثر )  يكون بينهما مسافة القصر

عند فالن فاحكم ال بل أنت احكم واطلب منه التنفيذ إذاً حيكم القاضي األول ويكتب 
للثاين لينفذ سواء كان يف البلد أو خارج البلد، ما ثبت عند القاضي األول هل جيوز أن 

ليحكم؟ هنا نفصل نقول إذا كانوا يف البلد فال وأما إذا كان  يكتب به للقاضي الثاين
بينهم مسافة قصر ممكن إذا كان القاضي الثاين يف بلد آخر بينهم مسافة قصر فأكثر جيوز 

ألنه نقل شهادته إىل املكتوب : ذلك، إذا كان أقل من ذلك يعين داخل البيت فال، قال
انتبهوا معي الكتابة ال خترج عن اثنني  ادةإليه فلم جيز مع القرب كالشهادة على الشه

إما أن يكتب له بشيء حكم فيه لينفذه فهذا جيوز أن يكتب لقاض يف بلده وخارج البلد 
وإما أن يكتب له بشيء ثبت عنده ويطلب منه أن حيكم فهذا جيوز إذا كان خارج البلد 

وجيوز أن (  :كم، قالمسافة قصر فأكثر أما إذا كان كالمها يف البلد فاألول هو الذي حي
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إىل كل من يصل إليه كتابه من قضاة ( أن يكتبه )  إىل قاض معني و( كتابه )  يكتب
ويلزم من وصل إليه قبوله ألنه كتاب حاكم من واليته وصل  من غري تعيني)  املسلمني

إذاً الكتابة من القاضي ممكن تكون  إىل حاكم فلزمه قبوله كما لو كتب إىل معني
إال أن يشهد به ( كتاب القاضي )  وال يقبل( ملعني أو لقاضي غري معني، للقاضي ا

)  فيقرأه(  عدلني يضبطان معناه وما يتعلق به احلكم)  القاضي الكاتب شاهدين
مث يقول اشهدا أن هذا كتايب إىل  (أي على الشاهدين )  عليهما( القاضي الكاتب 

هذا شرط إذاً كتاب القاضي  ملسلمنيأو إىل من يصل إليه من قضاة ا)  فالن بن فالن
إىل القاضي اآلخر البد أن يكون عليه شاهدان قرئ عليهما الكتاب وليس شهدا عليه 

أي إىل العدلني اللذين شهدا مبا يف الكتاب فإذا وصال )  مث يدفعه إليهما( مغلقا، 
يف بلده أي  دفعاه إىل املكتوب إليه وقاال نشهد أن هذا كتاب فالن إليك كتبه بعمله

 أشهدمهاواالحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما وال يشرتط وإن يعين كتبه يف واليته 
فالبد من قراءة الكتاب على  مدرجا خمتوما مل يصح على الكتاب عليهالقاضي األول 

  .الشهود، النص نفسه البد أن يسمعه الشهود
  ب القسمة

 قاف النصيب وهي نوعانمن قسمت الشيء إذا جعلته أقساما والقسم بكسر ال
القسمة نوعان قسمة تراضي، وقسمة إجبار، قسمة تراضي يعين البد من رضا الطرفني 

املتقامسني وقسمة اإلجبار هذه ال يشرتط فيها رضا أحد، الفرق بني قسمة الرتاضي 
خذ أحكام البيع معناه فيها خيار جملس فيها خيار  واإلجبار قسمة الرتاضي مثل البيع 

ها غنب أما قسمة اإلجبار فال، ليست بيع وإمنا هي إفراد حصة فلو قلنا مثال عيب في
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اثنان شركاء يف كيس أرز فكيس األرز متساوي احلبات مثل بعض فقسمته بينهما لو كان 
أحد الشريكني طلب القسمة فنقسم كيس األرز إىل قسمني فهنا ال يشرتط تراضي 

قسمته فيها ضرر على بعضهم أو فيها نقص على بينهما، إن كان املشرتك بينهما فرزه أو 
بعضهم أو كذا فالبد من رضا الطرفني وسيأيت التفصيل لكن نفهم الفكرة اإلمجالية إذاً 

قسمة الرتاضي البد فيها من رضا الطرفني، مىت تكون قسمة الرتاضي ومىت تكون قسمة 
األمالك اليت ال  جتوز قسمة ال( وأشار إليها بقوله  "١"قسمة تراض :اإلجبار، قال

إذاً احلالة األوىل إذا كانت القسمة ملا  ولو على بعض الشركاء)  "أ"تنقسم إال بضرر
نقسم امللك حيصل ضرر على الشريكني أو على بعض الشريكني فهنا ال جيوز أن نقسمها 

ال )  أو( إجبارا البد من الرضا ألنه سيقع عليه ضرر فالبد يرضى ويضطر هذا األول، 
إذاً نلخص نقول قسمة الرتاضي  من أحدمها على اآلخر "ب") رد عوض(  ـإال بتنقسم 

اليت إذا حصلت إذا قسمنا يفع ضرر على أحد الشريكني أو على الشريكني، ما هو 
ختصار الضرر هو نقص  الضرر الذي خنشى منه؟ سيبني املصنف بعد قليل لكن اآلن 

ا أرض قيمت ل فإذا قسمناها نصفني سيصبح  قيمة املقسوم يعين لو افرتضنا أ ها مليون ر
كل جزء قيمته املفروض نصف مليون ال بل قيمته أربعمائة ألف فصارت القسمة فيها 

ضرر على الشريك إذاً البد من الرتاضي لكن إذا كانت قسمتها إىل قسمني تبقى القيمة  
 بضرر يعين كل جزء قيمته مخسمائة ألف هذا ال ضرر فيه يكون إجبار إذاً هذا هو إال

بنقص يف القيمة، أو ال تنقسم إال برد عوض ملا نقسم األرض بني االثنني أو الدار  بني 
اثنني ال ميكن أن تتساوى األجزاء فيه جزء أفضل من جزء وحيتاج إىل رد عوض فهنا 
مادام فيه شخص سيدفع عوض فالبد من رضا الطرفني ألنه فيه واحد سيدفع وواحد 

) إال برضى الشركاء (   تنقسم إال برد عوض من أحدمها على اآلخرال: سيقبل إذاً هذا
كالدور الصغار واحلمام ( كلهم حلديث ال ضرر وال ضرار رواه أمحد وغريه وذلك 
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واألرض (  يقصد الشجرة وحدها بدون األرض والشجر املفرد)  والطاحون الصغريين
جزاء وال قيمة جزاء يعين  اليت ال تتعدل  أجزائها غري متساوية لو قسمناها ال تتعدل 

نصفني فالنصف األول ال يساوي الثاين، النصف األول سيصبح على شارعني والثاين 
أحيا تتعدل السهام يعين احلصص تتعدل : على شارع واحد فال تتساوى مثال، وال قيمة

ألجزاء فاألجزاء غري متساوية لكن القيمة فلو زد مثال فنحن نقول األر  ض مثال ليست 
ألف مرت وهي على شارعني فإذا قسمناها قسمني فيه جزء سيكون على شارعني وجزء 

يكون على شارع فلو جعلناها مخسمائة ومخسمائة مرت ال تتعدل األجزاء تكون غري 
متساوية لكن ممكن لو زد لو قلنا مثال مائة مرت على شارع تساوي قيمتها أربعمائة مرت 

ألجزاء ليست تراضي بل إجبار ولو على شارعني فهذه تتعدل  لقيمة إذاً لو تعدلت 
لقيمة فتصبح  ألجزاء أو  لقيمة تصبح قسمة إجبار لكن إذا تعذر تساويها  تعدلت 

أي بعض ) يف بعضها ( أو معدن )  كبناء أو بئر  :قسمة تراضي، مثل املصنف قال
ر أو فيه بناء والنصف دون البعض فلو جئنا نقسم األرض لنصفني نصف فيه بئ األرض

ألجزاء أو القيمة لكن  الثاين ما فيه بئر وال بناء فهذه ال تتعدل إذاً كيف نعدهلا؟ إما 
لقيمة فإن قسمناها نصفني ال  ألجزاء وال  لثة ال ميكن أن تتعدل ال  عند حالة 

ن وإن زد بعضها حىت نعدل القيمة حندث ضرر فإذاً تغل ق مجيع يصبح النصفان متساو
الطرق وتصبح ما عند إال حل واحد أن نقسمها إىل أجزاء غري متساوية بعضها أفضل 

من بعض ونطلب من صاحب اجلزء األفضل أن يدفع لصاحب اجلزء األقل شيئا من املال 
فهذه نسميها قسمة تراضي أم إجبار؟ كيف جنرب واحد أنه يدفع للثاين فهذا تراضي البد 

فيه دفع أو فيه ضرر فالبد من الرضا، إذا مل يكن هناك دفع وال ضرر من الرضا إذاً مادام 
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)  فهذه القسمة يف حكم البيع( هذه القسمة وهي قسمة الرتاضي : هذا اإلجبار، قال
من ( منهما )  وال جيرب من امتنع(  جيوز يف البيع خاصة جتوز برتاضيهما وجيوز فيها ما

ا معاوضة وملا فيها من ال)  قسمتها إذا اختلفنا يف مثل هذه الصورة ماذا نفعل؟  ضررأل
لث ونقتسم القيمة وننتهي، قال دعا شريكه فيها إىل بيع ومن : تباع األرض على واحد 

م يبيعوا  أجرب يف هذه احلالة قلنا الرتاضي شرط ومل حيصل تراضي معناه احلل األخري أ
عه احلاكم  فإن ى البيع،األرض ويقتسموا وجيرب هنا ليست على القسمة بل جيرب عل أىب 

عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما وكذا لو طلب اإلجارة ولو يف وقف 
لقسمة مثلما قلنا األرض مبليون لو  والضرر املانع من قسمة اإلجبار نقص القيمة 

ربعمائة ألف أي نقص طبعا هذا رأي وهناك رأي  قسمناها نصفني يصبح كل نصف 
ملقسوم يعين األرض مثال مائة مرت فيمكن نسوي آخر يقول أ ن الضرر هو أال ينتفع 

بيت ولو قسمناها نصفني تصري مخسني مرت فإذا قسمت ال يستفاد منها بعد القسمة هذا 
املقصود هذا قول آخر إذاً الضرر هل هو نقص القيمة أو الضرر هو عدم االنتفاع 

ومن بينها دار هلا علو وسفل وطلب  :ملقسوم، املذهب نقص القيمة، قال املصنف
اثنني شركاء يف دورين إذا أرادوا  أحدمها جعل السفل لواحد والعلو آلخر مل جيرب املمتنع

القسمة معناه الدور األرضي ينقسم نصفني بينهم والثاين ينقسم نصفني بينهم هذه قسمة 
خذ حتت فهذا البد  من الرضا فيجوز إجبار أما تراضي إذا قال أ أريد فوق وأنت 

)  وأما ما ال ضرر( النوع الثاين قسمة إجبار وقد ذكرها بقوله : لرتاضي، قال املصنف
ل فكل  "أ"قسمته يف يعين ما فيه ضرر يف قيمة املقسوم، قسمة كيس أرز قيمته مائة ر

كالقرية والبستان والدار الكبرية   "ب"وال رد عوض يف قسمته(  قسم يصري سعره هو،
والدكاكني الواسعة واملكيل واملوزون من جنس واحد كاألدهان ( الواسعة )  واألرض

إن امتنع )  اآلخر عليها( شريكه )  واأللبان وحنوها إذا طلب الشريك قسمتها أجرب
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لو كان أحد الشريكني غري مكلف  ويقسم عن غري مكلف وليه من القسمة مع شريكه
لقسمة،  يقسم حاكم على غائب من الشريكني فإن امتنع أجرب و فوليه الذي يقوم 

يعين دون  بطلب شريكه أو وليه ومن دعا شريكه يف بستان إىل قسم شجره فقط
إلجبار، مل جيرب األرض لرضا وال تقسم  إىل إن دعاه و قلنا الشجرة الواحدة ال تقسم إال 

 بعاودخل الشجر ت :إذا كانت األرض متساوية وما فيه ضرر جيرب، قالقسم أرضه أجرب 
إذاً عرفنا اآلن أن احلاكم هو الذي يقسم على الغائب فإذا كان الشخص غائب فال ميكن 

لقسمة، من الذي يتوىل القسمة عنه؟ احلاكم، مث انتقل إىل مسألة  أن تطالب شريكك 
إلجبار، مث  إذا دعا شريكه إىل قسم الشجرة البد من الرضا أما قسم األرض فيكون 

( حلق أحد الشريكني من اآلخر )  إفراز( وهي قسمة اإلجبار  ) وهذه القسمة( : قال
ا ختالفه يف األحكام)  ال بيع لنسبة لقسمة الرتاضي هي بيع، قال أل فيصح قسم  :و

ألنه ال جيوز بيعه فيوزع، أخذه الفقراء فأرادوا أن يقتسموا بينهم حلم  حلم هدي وأضاحي
يعين بني شركاء، لو كان الشركاء عندهم  صاومثر خيرص خر  :اهلدي جيوز هذا املعىن، قال

مثر هلم كلهم مجيع اإلخوة شركاء يف هذه الشجرة فأرادوا أن يقسموها فيمكن قسمها 
لكيل لكن بيعها ال جيوز خرصا البد من الكيل هذا الذي ينبين على   خرصا يعين ليس 

ا بيع أو ليست بيع مث قال لوزن  يعين جيوز قسم يكال وز وعكسه وما :كو ما يكال 
ا ليست بيع لكن لو كانت بيع فال جيوز بيع  لكيل ملاذا؟ أل ت  وجيوز أن نقسم املوزو
ملكيل وز  ملكيل وهكذا يعين املقصود ال جيوز أن يباع املكيل  ملوزون والوزن  املكيل 

ملوزون كيال لكن ميكن أن جيوز هذا يف حالة اإلجبار، قال املص  :نفوال املوزون 
يعين جيوز أن يقسم الوقف الذي يكون على جهة واحدة لكن وموقوف ولو على جهة 
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ا إفراز ال بيع، واملقصود بدون رد  ال جيوز بيع الوقف هذه كلها صور ملا يرتتب على كو
عوض، هذه مسألة قسمة الوقف وعند الشيخ تقي الدين جواز قسمه وجواز قسم الوقف 

هة واحدة يعين على الفقراء وعلى أوالده نصف للفقراء إذا كان على جهتني ال على ج
ونصف ألوالده ميكن أن يقسم هذا الوقف جزء للفقراء وجزء لألوالد وهذا ال يعترب بيع 

ا :لكن لو أراد أن يبيع ال فهذا كله دليل على أن اإلفراز ليس بيعا مث قال أي  وال حينث 
حلف ال يبيع مث قسم قسمة إفراز ال  لو أي بقسمة اإلفراز من حلف ال يبيع لقسمة

ملاذا؟ لفساد اإلفراز معناه  ومىت ظهر فيها غنب فاحش بطلت :قال حينث ألنه مل يبع،
اتضح عند انه اإلفراز كيس أرز وقسمناه نصفني فإذا بنا وجد أن واحد أعطيناه الثلث 

ف يقسم الشركاء بينهم والثاين الثلثان إذاً هذا غنب فاحش فتبطل لفساد اإلفراز، اآلن كي
وجيوز للشركاء أن يتقامسوا (  :سواء قسمة إفراز أو تراضي؟ عند ثالثة طرق، قال

وجتب عليه )  بقاسم ينصبونه أو يسألوا احلاكم نصبه( أن يتقامسوا )  نفسهم و
ا  ، ما هي شروط القاسم؟إجابتهم لقطع النزاع ويشرتط إسالمه وعدالته ومعرفته 

فاثنان، إذا كان سيقسم قسمة إفراز فواحد، أما إذا كان حيتاج  إال مع تقوميويكفي واحد 
)  وأجرته(  :إىل أن يقيم هذا اجلزء يساوي هذا اجلزء فاثنان، أجرة القاسم على من؟ قال

يعين واحد ميلك  ) على قدر األمالك( الشركاء  وتسمى القسامة بضم القاف على
ع إذاً و  ع، نصف ونصف إذا  الربع والثاين ثالثة أر احد يدفع ربع األجرة والثاين ثالثة أر

يعين األجرة تكون على األمالك، هل  ولو شرط خالفه :كل واحد نصف األجرة، قال
ستئجاره :ميكن أن ينفرد بعضهم بدفع األجرة؟ اجلواب ال، وهلذا قال  وال ينفرد بعضهم 

ألجزاء يعين القاسم ت غري املختلفةإن تساوت كاملك "أ"وتعدل سهام   يالت واملوزو
لكيل، لوزن أو  ت أرز فنقسمه  ألجزاء كلها موزو لقيمة إذاً هذه توزع  إن  "ب"و

لرد معناه سنقسم هذه العني بينهما ونطلب ممن أخذ  إن اقتضته "ج"اختلفت و



    ملربعالروض اشرح  
    
 

                               
abir.comwww.baj              

  
  
  
  
 

١٨٧  

ألجزاء هذه  - األفضل أن يعطي اآلخر شيئا من املال، صار عند أ أن تعدل السهام 
ا إجبار، ب يت معدلني اثنني ويقيموا احلصتني وتصري قيمتها  - يسمو لقيمة إجبار 

لرد مثلنا هلذا وقلنا األرض لو قسمت ال تنقسم إىل نصفني وال ميكن أن  - واحدة، ج
جنعلها قسمني متساويني يف القيمة ال ميكن فنضطر إذا جعلناها قسمني أن واحد نعطيه 

ل القسم األول والثاين ن عطيه قسم أردأ ويقال لصاحب اجليد تدفع هلذا الثاين مائة ألف ر
لرد فهذه قسمة تراضي البد من الرتاضي  مقابل النقص الذي يف األرض هذه هي اليت 

(  :بني الطرفني ال نقدر نلزم الذي يدفع الدافع وال نلزم اآلخذ، انتبهوا للمسألة القادمة
وهذا فيه  ألن القاسم كاحلاكم وقرعته كحكمه)  ةفإذا اقتسموا واقرتعوا لزمت القسم

لس، فكيف نقول يف قسمة  إشكال، إذا حصلت القرعة هذا ظاهره أنه ولو كان يف ا
  الرتاضي 

لس، يعين كأن هذه الصورة مستثناة، الظاهر يقول البهويت يف شرح  ا بيع وفيها خيار ا أ
نه تلزم القسمة إن كان مث قاسم وإال فخيار املنتهى يقول لعله إذا مل يكن مث قاسم، يعين أ

لس اقرتعوا وقسموا األرض  لس، افهموا هذا التفصيل اآلن اقتسموا واقرتعوا وهم يف ا ا
نصفني، هي متر مبرحلتني املرحلة األوىل هي القسمة واملرحلة الثانية توزيع القسم، األول 

ديد من صاحب القسم األول نعدل السهام نقول هذه األرض نقسمها قسمني، يبقى حت
ومن صاحب القسم الثاين هذا الذي جترى فيه القرعة أو يتفقوا يقولون أ آخذ األول 

ين،  لقرعة، فمسألة القسمة شيء وحتديد صاحب القسم شيء  خذ الثاين وإال  وأنت 
لس تلزم أم فيه خيار جمل س هم لو قسموا مث حددوا صاحب القسمة واقرتعوا وهم يف ا

األصل أن فيه خيار جملس إذا كانت بيع ففيه خيار جملس، املصنف يقول لزمت والقرعة  



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                                     كتاب اجلنايات
     

 
  ١٨٨  

 

كاحلكم إذاً صاحب املنتهى شارح املنتهى قال لعله إذا مل يكن مث قاسم يعين فسر املسألة 
قال يعين إذا كان اقتسموا بقاسم فما فيه شيء امسه خيار جملس وإن اقتسموا بغري قاسم 

، صراحة هي أشكلت عليهم لكن صاحب اإلقناع قال ولو كان فيها ففيه خيار جملس
ا تلزم ولو كانت قسمة تراضي يف حكم البيع، يقول  ضرر أو رد عوض يعين يقول أ
نفسهم أو بقاسم ألن  لقسمة والقرعة، يقول وظاهره سواء تقامسوا  ا تلزم  ظاهره أ

ألة مستثناة يعين قسمة الرتاضي كالبيع القرعة كاحلاكم، إذاً صاحب اإلقناع يقول هذه املس
ذه الطريقة والبهويت يف شرح املنتهى يقول ال لعله  لكن ما فيها خيار جملس إذا قسمت 

إذا كان فيه قاسم فقسمته ملزمة وما فيه شيء امسه خيار جملس وإال ففيه خيار جملس، مث 
إن خري أحدهم اآلخر و  :مث انتقل وقال حلصا أو غريه)  وكيف اقرتعوا جاز(  :قال

غلطا فيما تقامساه  ادعىومن  :إذاً فيه خيار جملس هنا، مث قال لزمت برضاهم وتفرقهم
إذاً إذا تقامسا ورضيا مث ادعى أحدمها  نفسهما وأشهدا على رضامها به مل يلتفت إليه

وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة وإال حلف الغلط فال يلتفت إليه، 
نفسهما وأشهدا على الرضا إذاً ال يلتفت إىل منكر  إذاً فرق املصنف بني إذا كان تقامسا 

دعوى الغلط وأما إذا كانت عن طريق قاسم أو حاكم فيقبل لكن ببينة وإال حلف منكر، 
إذا اختلفا كل واحد  وإن ادعى كل شيء أنه من نصيبه حتالفا ونقضت :آخر مسألة

وملن خرج  قامسنا على أن آخذ الشق األمين فهنا حتالفا وتنقض،يقول هذا اجلزء يل حنن ت
افرض بعدما قسمنا األرض نصفني بيين   يف نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش وفسخ

الشركاء واحد فيهم قال ظهر يف أرضي عيب مل أكن أعلم به فله إما إمساك مع األرش أو 
  .الفسخ

  ب الدعاوي والبينات
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أي يطلبون واصطالحا إضافة } وهلم ما يدعون { تعاىل  الدعوى لغة الطلب قال
هذا هو التعريف، اآلن أصبح  اإلنسان إىل نفسه استحقاق شيء يف يد غريه أو ذمته

عند ثالثة كلمات بينها تشابه وهي الدعوى واإلقرار والشهادة، فالدعوى اليت حنن فيها 
وهو اإلخبار مبا على النفس  اآلن هي اإلخبار مبا على الغري للنفس، واإلقرار عكسه

، الشهادة هي  للغري، يقر أن هذا الذي عندي لفالن، الدعوى خيرب أن ما عند فالن يل أ
اإلخبار مبا على الغري للغري، الشهادة ال يدخل فيها الشاهد فهو خيرب أن ما عند فالن هو 

المة الواضحة  والبينة الع :لفالن، ما عنده يف يده أو يف ذمته، ما هي البينة؟ قال
املدعي ( و البينة هي الشهادة، من هو املدعي؟ اآلن هذه تعريفات،  كالشاهد فأكثر
واملدعى عليه من إذا سكت مل ( فهو املطالب )  ترك( عن الدعوى ) من إذا سكت 

إال من جائز ( هلا )  اإلنكار( ال )  وال تصح الدعوى و( فهو املطالب ) يرتك 
هذا الذي يدعي وهذا الذي  الرشيد أي البالغ العاقل لفوهو احلر املك) التصرف 
فيما يؤاخذ به لو أقر به   وهو احملجور عليه لسفهه يهفسوى إنكار س :ينكر، قال

يعين يصح إنكاره وتصح ميينه وهو السفيه فيما يؤاخذ به، هذا السفيه  كطالق وحد
ا نقبل وأشياء ال نقبل، إذا أقر السفيه  يؤاخذ يف أشياء ويف أشياء ال، أشياء إذا أقر 

احملجور عليه يف ماله إذا أقر على املال ألن هذا املال أصال ال جيوز له التصرف فيه لكن 
لو أقر بشيء يف ذمته قبلنا إقراره كذلك طالقه، هو حمجور عليه يف املال لكن ميكن أن 

ذا ألن ال سفيه حمجور يطلق، لو اعرتف وأقر حبد فيما يوجب إقامة احلد عليه يؤاخذ 
( عليه يف املال لكن غري حمجور عليه يف األمور األخرى كالزوجية وما يوجب احلدود، 

ا له وهي )  وإذا تداعيا عينا أي فالعني )  بيد أحدمها فهي له( أي ادعى كل منهما أ
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هذه املسألة األوىل إذا تداعيا عينا كل واحد يقول هذه السيارة يل أو هذه  ملن هي بيده
ة يل فإذا ادعيا عينا كل واحد يقول هي له وهي بيد أحدمها هي يف يد األول مثال الساع

أي عنده شهود )  فال حيلف( ويقيمها )  إال أن يكون له بينةحيلف  مع ميينه( : قال
لشهود وتصبح العني له، فال حيلف  افيأيت  إذاً إذا كانت العني حتت يد  معها اكتفاء 

ا فنحن نتكلم أن ما فيه شهود اآلن، واحد يدعي عينا حتت يد واحد منهم هو األوىل 
رجل آخر واآلخر يقول ال بل هي يل فصار كالمها احتدا تساو يف الدعوى وأحدمها زاد 

ليد، كون العني حتت يده، فيصري القول قوله لكن بيمينه، لو كان هذا  على اآلخر 
وإن (  :انتقل إىل الصورة الثانية صاحب اليد أيضا عنده شهود فأصبح عنده شهود ويد،

ا( منهما )  أقام كل واحد ا )  بينة أ للخارج  (ا )  له قضي( أي العني املدعى 
ألن اخلارج بينته أقوى، كأن القضية أن بينة الداخل هي تفيد ) ببينته ولغت بينة الداخل 

يدي وملا اشرتيتها كان امللك األصلي وبينة اخلارج تفيد انتقاهلا يعين أ السيارة حتت 
خذ السيارة قلت له ال السيارة يل  عندي شهود مث بعتها لفالن وفيه شهود فلما جاء 

وعندي شهود فهو أتى بشهود الشراء األول وهو أتى بشهود الشراء الثاين، الشاهد هل 
ندها بينة الداخل أقوى أم اخلارج أقوى؟ الظاهر أن بينة الداخل أقوى من اخلارج، اكتبوا ع

وعنده البينة أما اخلارج ما  وعنه يقضى للداخل ببينته ألن الداخل عنده أمران عنده اليد
قلة عن األصل  عنده إال البينة لكن املصنف ومن يقول ببينة اخلارج يرى أن بينة اخلارج 

مرفوعا لو يعطى حلديث ابن عباس : وبينة الداخل هي تثبت استمرار األصل، قال
س دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليه رواه الالناس بدعواهم  دعى أ

وحلديث البينة على املدعي واليمني على من أنكر رواه  والبخاري، أمحد ومسلم
وإن مل تكن العني بيد أحد وال مث ظاهر حتالفا  :انتقل اآلن إىل الصورة الثالثة الرتمذي

لنصف،  وتناصفاها املقصود  وجد ظاهر ألحدمها عمل بهوإن معناه تصري بينهم 
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لظاهر قرينة تؤيد أحد الطرفني فتكون لصاحب القرينة مثل لذلك بتنازع الزوجني يف 
فلو تنازع الزوجان يف قماش البيت وحنوه فما يصلح لرجل فله  :قماش البيت، قال

لفا وإن كانت بيديهما حتا :ألن هذه قرائن، الصورة الرابعة وهلما فلهما وهلا فلها
وتناصفاها فإن قويت يد أحدمها كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاين لقوة 

  .يده
  كتاب الشهادات

ا شهادة مشتقة من املشاهدة ألن الشاهد خيرب عما شاهده وهي اإلخبار مبا  واحد
اآلن يتكلم عن حكم الشهادة، الشهادة هلا حكمان  علمه بلفظ أشهد أو شهدت

 :م يف األداء، التحمل مساعها واألداء ذكرها يف جملس القضاء، قالحكم يف التحمل وحك
 وتباح يف حق هللا ، ويف حقوق هللا مباحة، يعينتعاىل)  وحتمل الشهادة يف غري حق هللا( 
، إذاً حتمل الشهادة فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية املسلمني)  فرض كفاية( 

إن مل يوجد إال من يكفي ( و يشهد اجلميع،  فرض كفاية فإذا وجد شاهدان فال يلزم أن
يعين اآلن حنتاج شاهدين والبلد كلها ما فيها إال هذين الشاهدين فيصري  )تعني عليه 

ب { لقوله تعاىل من الشهادة  وإن كان عبدا مل جيز لسيده منعه جيب عليهما، وال 
التحمل  من اآلية أي املراد قال ابن عباس وغريه املراد به} الشهداء إذا ما دعوا 

ا عند احلاكم وألن احلاجة تدعو إىل ذلك إلثبات احلقوق والعقود  للشهادة وإثبا
ملعروف والنهي عن املنكر انتهى من التحمل وقال التحمل فرض  فكان واجبا كاألمر 

فرض عني على من ( أي أداء الشهادة )  وأداؤها( عني إذا كانت يف حقوق اآلدميني، 
وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه { لقوله تعاىل ) عي إليها حتملها مىت د
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ا إن }  يف بدنه أو عرضه أو ( يلحقه )  بال ضرر( على أدائها )  قدر( و حمل وجو
وكذا لو كان ممن طبعا إذا كان يف أدائها ضرر فال يلزمه يسقط الوجوب،  ) ماله أو أهله

رض عني لكن هذا الفرض العيين يسقط يف حاالت إذا  هو قال ف ال يقبل احلاكم شهادته
 } وال يضار كاتب وال شهيد{ لقوله تعاىل كان يف أدائها ضرر أو كان احلاكم ال يقبله، 

قلنا هي فرض إال إذا كان فيها ضرر فإن كان  يعترب انتفاء الضرر ) وكذا يف التحمل( 
ا(  فيها ضرر فال، ملا تقدم فلو أدى شاهد وأىب  أي كتمان الشهادة)  وال حيل كتما

إذا كانت يف األموال وعنده شاهدين شاهد شهد والثاين  اآلخر وقال أحلف بديل أمث
نية ومىت : قال ال أشهد وأنت يكفيك شاهد وميينك يقول ال جيوز له ذلك، مسألة 
ء هنا استثنا وجبت الشهادة لزم كتابتها وحيرم أخذ أجرة وجعل عليها ولو مل تتعني عليه

خذ مصروف تكاليف الذهاب، تكاليف الرجوع يعين إذا   خذ أجرة لكن  صورة ال 
كانت الشهادة تتطلب منه أن يستأجر سيارة، أو يركب أجرة فال يتحمل يعين تدفع له، 

ذى به فله أجرة مركوب ومن عنده شهادة حبد   :قال لكن إن عجز عن املشي أو 
أن يؤدي الشهادة إذا كانت يف حد  ألن حقوق هللا فال جيب عليه  فله إقامتها وتركها

مبنية على املساحمة لكن حقوق اآلدميني ال، فيجب عليك إذا طولبت أن تؤدي 
لكن ال يشهد مبا يظنه  ) إال مبا يعلمه( أحد )  أن يشهد( حيل )  وال(  :الشهادة، قال

 عن الشهادة فقال ترى الشمس لقول ابن عباس سئل النيب ملسو هيلع هللا ىلص: أو مبا خيمنه، قال
كيف يكون العلم؟ هو   قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع رواه اخلالل يف جامعه

يقول البد أن يعلم حىت يشهد فالعلم يكون بطرق، الطريق األول الرؤية، الطريق الثاين 
فاضة؟ السماع كما سيأيت، الطريق الثالث االستفاضة يف أشياء معينة، ما معىن االست

هود عليه كعتق وطالق وعقد من مش)  برؤية أو مساع( والعلم إما : سيأيت شرحها، قال
يعين لو كان الشاهد مستخفي  أن يشهد مبا مسع ولو كان مستخفيا حني حتمل فيلزمه
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 ـمساع ب)  أو(  :خلف اجلدار حني حتمل أو غري مستخفي فإذا مسع يشهد مبا مسع مث قال
ا( غالبا )  علمه استفاضة فيما يتعذر(  أي بدون االستفاضة، ما هي األشياء اليت  بدو

لرؤية فمثل لذلك قال لسماع و الستفاضة؟ ما يتعذر علمها  كنسب   :يشهد فيها 
ملك مطلق يعين غري مقيد يعين هذا البيت ودوامه  عقده) وموت وملك مطلق ونكاح 

كون مسعت أو رأيت أن هذا منه، لفالن لكن أشهد أن فالن اشرتاها من فالن البد أن أ
 ووقف وحنوها(  هذه األرض لفالن اشرتاها من فالن، ال أ أشهد أن هذا البيت لفالن،

فأ أشهد أن فالن طلق أ مل أمسعه ملا طلق لكن استفاضت  كعتق وخلع وطالق) 
الناس وانتشر والناس عدد كبري يستحيل عليهم الكذب هذه االستفاضة، فالن خالع 

م العلم :جته، فالن أعتق عبده، مث قالزو  ستفاضة إال عن عدد يقع  وهو  وال يشهد 
ومن شهد ( عدد التواتر، عدد كبري يستحيل عليهم االتفاق على الكذب هذا املقصود، 

 من ذكر شروطه( يف صحة شهادته به )  نكاح أو غريه من العقود فال بد( عقد )  ـب
 ورمبا اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا الختالف الناس يف بعض الشروط) 

هذه املسألة مرت، إذا شهد بعقد النكاح أو بعقد البيع مثال فالبد يذكر الشروط يقول أ 
ع على فالن وكان مالكا وكان راضيا والثاين كان راضي وكالمها كان  أشهد أن فالن 

لثمن، ملاذا؟ ألنه يقول قد ع  أهال حرا مكلفا كلهم كان عاملا  يت ويشهد أن فالن 
ع سلعة هذا املقصود وهلذا  طال فكيف يشهد أن امللك انتقل وأنه  ع بيعا  وهو 

ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو )  وإن شهد برضاع( يتشددون يف هذا، 
 ذكر املسروق منه)  بسرقة( شهد )  أو(  يعين حلب من الثدي لنب حلب منه

)  أو( مخر وصفه )  شرب(  ـشهد ب)  أو( أي صفة السرقة  تهاوالنصاب واحلرز وصف
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( لوطي وحنوه  قال له  زاين أو  أنه ن يقول أشهد)  قذف فإنه يصفه(  ـشهد ب
( ذكر ) و ( الذي وقع فيه الز ) كر الزمان واملكان بذ ( إذا شهد به ) ويصف الز 

ا  ما يعترب للحكم ( الشاهد )  ويذكر(  وكيف كان وأنه رأى ذكره يف فرجها) املزين 
يف كل الشهادات أي وصف  أي يف كل ما يشهد فيه)  به يف الكل( احلكم )  وخيتلف

مؤثر يف احلكم قد يغري احلكم ينبغي ذكره، اآلن انتقل إىل مسألة أخرى، املسألة األخرية 
نقول هذا مما  وهي لو كانت الشهادة على أمر حصل يف مأل ومل يشهد إال اثنان نقبل أم

تعم به البلوى كما هو مذهب أيب حنيفة يف األصول أنه ما تعم به البلوى ال نقبل فيه 
ولو شهد اثنان يف  :خرب الواحد البد من عدد كبري ينقل هذا اخلرب، فما احلكم؟ قال

حمفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على املنرب 
نقبل هذا، وقوله يف  ا مل يشهد به غريمها مع املشاركة يف مسع وبصر قباليف اخلطبة شيئ

حمفل يعين يف جمتمع يف مكان فيه اجتماع للناس لكن لو قال شهد اثنان مفهومه أنه لو 
  .واحد ال يقبل

  فصل يف شروط الشهادة
البلوغ، العقل ألن اخلطأ على الواحد : هم ستة شروط وشروط من تقبل شهادته ستة

س مثل على االثنني أو مثل الثالثة، الشروط هي البلوغ، والعقل، والكالم، واإلسالم، لي
مطلقا )  البلوغ فال تقبل شهادة الصبيان( أحدها  :واحلفظ أي الضبط، والعدالة، قال

) الثاين العقل فال تقبل شهادة جمنون وال معتوه وتقبل (  ولو شهد بعضهم على بعض
ا شهادة من )  يف حال إفاقته( إذا حتمل وأدى )  اممن خيتنق أحي( الشهادة  أل

نون ال تقبل، والذي جين ويفيق فتقبل يف حالة اإلفاقة،  عاقل هذه الصورة األخرية ا
ألن الشهادة )  الكالم فال تقبل شهادة األخرس ولو فهمت إشارته الثالث(  :والثالث

نواإلشارة ليست يقني فقد يشري  يعترب فيها اليقني (  إشارة نفهم شيء وهو يريد شيء 
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وأشهدوا { لقوله تعاىل )  الرابع اإلسالم( فتقبل )  خبطه( األخرس )  إال إذا أدها
سفر على وصية مسلم أو   فال تقبل من كافر ولو على مثله إال يف} ذوي عدل منكم 

ر هذه مسألة ضرورة لو كنا يف سف كافر فتقبل من رجلني كتابيني عند عدم غريمها
وعند رجل سيموت فأوصى فتقبل الشهادة شهادة الكتابيني إذا عدم غريهم معناه أن 

فال تقبل من مغفل وال معروف بكثرة سهو )  اخلامس احلفظ(  هذه حالة اضطرار
االستقامة من العدل  لغةوهي )  السادس العدالة( حتصل الثقة بقوله  وغلط ألنه ال

أي )  ويعترب هلا(  دينه واعتدال أقواله وأفعالهضد اجلور وشرعا استواء أحواله يف 
ختصار الصالح  نوعان)  وهو "أ"الصالح يف الدين( أحدمها )  شيئان( للعدالة  هو 

ختصار، قال  أداء( أحدمها  :يف الدين نوعان أداء الفرائض واجتناب احملارم هذا هو 
ال تقبل ممن دوام على ف)  بسننها الراتبة( أي الصلوات اخلمس واجلمعة )  الفرائض

لسنن يدل على اونه  عدم حمافظته على أسباب دينه وكذا ما وجب من  تركها ألن 
يت كبرية وال يدمن على صغرية( الثاين )  و(  صوم وزكاة وحج ن ال   اجتناب احملارم 

والكبرية ما فيه حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة كأكل الر ومال اليتم وشهادة ) 
 قذفوالصغرية ما دون من احملرمات كسب الناس مبا دون ال ،زور وعقوق الوالدينال

واستماع كالم النساء  :لكن لو تكرر منه ذلك أدمن على الصغرية فتعترب شهادة، وكذلك
(  :فإن داوم على ذلك ردت شهادته، قال على وجه التلذذ به والنظر احملرم األجانب

عتقاده، بفعل "أ"بفعل)  فال تقبل شهادة فاسق  :الفاسق قد يفسق بفعله وقد يفسق 
 واجلهمية ويكفر جمتهدهم الدعاية كالرافضة والقدرية  "ب"كزان وديوث أو اعتقاد

تهد من  وهذا حمل خالف وهو أمثال هؤالء قال الرافضة والقدرية واجلهمية مث قال وا
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رة لصاحبها وبعضها ال هؤالء يكفر إذا كان جمتهدا داعيا والصحيح طبعا بعض البدع مكف
تكفر صاحبها لكن إذا قلنا أن هذه البدعة تكفر صاحبها فهي تكفر صاحبها داعية أو 

لرخص فسق :غري داعية، قال إذاً يف هذه املسألة اليت فيها خالف فيأخذ  ومن أخذ 
لكراهة وقيل  حلرمة وقيل  يت يف مسألة ويسأل ما هي األقوال فيها؟ قيل  ألسباب أو 
حة، وبعض الناس لألسف دليله على الفعل، إذا قيل له ال جيوز،  إل حة فأ آخذ  إل

حة )  الثاين( : ، قال!!فيقول هذه مسألة فيها خالف، ومن قال وجود اخلالف معناه إ
( أي استعمال املروءة )  وهو( أي اإلنسانية )  استعمال املروءة( مما يعترب للعدالة 
اورة )  ينهفعل ما جيمله ويز  واجتناب ما ( عادة كالسخاء وحسن اخللق و حسن ا

فال شهادة ملصانع ومتمسخر  عادة من األمور الدنية املزرية به)  يدنسه ويشينه
لسوق إالومغن وطفيلي ومتزي بزي ي ورقاص كل  شيئا يسريا   سخر منه وال ملن 

هذه األمور  جالسني وحنوه كلقمة وتفاحة وال ملن ميد رجله مبجمع الناس أو ينام بني
ملروءة وطبعا هذه مردها إىل أعراف الناس، قال   اليت ذكرها املصنف وهي ما ختل 

يت على الناس  كمصانع ومتمسخر ورقاص يعين بعض هذه األشياء ومغن وطفيلي الذي 
كل معهم أو يلبس لبس يسخر منه وبعض هذه األشياء قد ال تعترب يف بعض البالد  و

كل يف السوق إال شيء يسري يعين جيلس وسط السوق يف خملة  ملروءة قال وال ملن 
كل عموما أعراف الناس هي احلكم يف ذلك، حىت هذه األشياء قد ختل  الشارع ويقعد 

يف مروءة بعض الناس وال ختل مبروءة بعضهم، واحد عامل جلس يف الشارع وأكل، وواحد 
ل معناه أن الناس هم احلكم؟ ال لكن الذي مدرس جلس يف الشارع وأكل، تتفاوت فه

لنسبة للناس وذم الناس له هذا  يهتم يعين الذي عنده من التبلد والتحجر يف املشاعر 
خيشى عليه أن يكذب وال يهمه الكذب يكذب يف الشهادة مثال لكن الرجل الذي 

ادة يتحرى يتحفظ وال يريد أن ينسب إليه الشيم خيتلف فهذا يتوقى فحىت إذا أدى الشه
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ملاذا؟ ألنه إنسان حريص عنده مروءة خيشى على مروءته فرق بني تقديس الناس وبني  
كون اإلنسان عنده مروءة وال يرضى لنفسه الشيم وال يرضى لنفسه أن يقع يف أمور 

ساقطة أو سافلة أو دنية فيرتفع عنها وليس خوف من الناس بل خياف على نفسه وعلى 
نون وأسلم ( من الشهادة )  زالت املوانعومىت ( مسعته ومروءته،  فبلغ الصيب وعقل ا

م  ب الفاسق قبلت شهاد مبجرد ذلك لعدم املانع لقبوهلا وال تعترب احلرية ) الكافر و
فتقبل شهادة عبد وأمة يف كل ما يقبل فيه حر وحرة وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة  

ل ل شهادته، صاحب الصنعة الدنية يف إذاً هنا مسألتني العبد تقب كحجام وحداد وز
  .أعراف الناس تقبل شهادته

  ب موانع الشهادة وعدد الشهود وغري ذلك
ء وإن علوا واألوالد وإن سفلوا )  تقبل شهادة عمودي النسب ال(  ( وهم اآل

وتقبل شهادته  ةكشهادة األب البنه وعكسه للتهمة بقوة القراب)  بعضهم لبعض
عند جمموعة موانع عند ستة موانع منر عليها بسرعة، املانع  ألخيه وصديقه وعتيقه

ء ألبنائهم واألبناء  األول هو عودي النسب يعين ال يقول من األصول والفروع شهادة اآل
مة،  ا  ئهم هذا األول أل كشهادته )  شهادة أحد الزوجني لصاحبه( تقبل )  وال( آل

ا له  إذاً بعد الطالق يرون التهمة قائمة  لقوة الوصلةلزوجته ولو بعد الطالق وشهاد
فيمكن طلقها حىت تشهد مث يردها وميكن تشهد له حىت يرقق قلبه فريدها فهي ترضى 

)  عليهم( الشهادة )  وتقبل(  :برجعتها، الشاهد أن الشبهة قائمة هذا املقصود، قال
يعين  ى زوجته بزعليه قبلت إال عل فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت

لو شهد على زوجته بز ال نقبل لكن هذا الكالم يف الظروف املعتادة، أال ميكن أن 



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                                     كتاب اجلنايات
     

 
  ١٩٨  

 

)  وال(  :يكون األب اختلف مع ابنه فيكون بينهم خصومة فيشهد عليه فال تقبل، قال
كشهادة السيد ملكاتبه وعكسه والوارث   ]٣[) من جير إىل نفسه نفعا( تقبل شهادة 
يعين اجلرح مل يربد مازال جرح قائم وفيه احتمال ميوت قبل اندماله فال تقبل جبرح مورثه 

إذاً الحتمال السراية والدية لكن بعد اندمال اجلرح فيكون احلق للمجروح يعين املقصود 
م يشهدون  يت واحد يشهد أن فالن جرح مورثنا واجلرح مل يندمل فكأ الوارث ملا 

مة،ألنفسهم ألنه يف األخري سيأخذ  ينه يف مرضهبد أي ملورثه وتقبل له ون الدية ففيه 
يشهد له بدينه يف مرضه، إذا شهد له يف مرضه ومورثه مريض وقال له اشهد يل أنه يل 

)  أو يدفع عنها(  :مال عند فالن فشهد يقولون هذا املال للمريض وليس للوارث، قال
كيف شهادة   هود اخلطأكشهادة العاقلة جبرح ش)  ضررا( عن نفسه بشهادته  أي

العاقلة جبرح شهود اخلطأ؟ اآلن القاتل الذي قتل خطأ أوجبنا عليه الدية فكيف ثبت أنه 
قاتل؟ ثبت بشهود شهدوا أن فالن قاتل قتل خطأ فلما جاء الشهود وشهدوا على فالن 

أنه قاتل خطأ سيرتتب على هذا وجوب الدية عليه أم على عاقلته؟ على عاقلته، يقول 
 العاقلة ويقولون الشهود فسقة يشربون اخلمر وال يصلون وال يصومون فال تقبل فيأيت

م يدفعون عن أنفسهم ضررا وهو دفع الدية، وكذلك الغرماء م أل والغرماء جبرح : شهاد
مواهلم فاآلن شهود الدين على املفلس  يعين واحد مفلس وفيه ثالثة غرماء يطالبون 
لشهود فيأتوا هؤالء الغرماء ويطعنون يف سنوزع ماله على الثالثة فظه ر واحد رابع وجاء 

م  شهود الرابع حىت ال ينافسهم هللا أعلم هم نوا ذلك أم ال لكن التهمة هنا احتمال أ
والسيد  :فعلوا ذلك لكي ال ينافسهم هذا الرابع يف املال فال ينقص عليهم املال، قال

مستفيد من املكاتب فجاء أحد وطالب  السيد جبرح من شهد على مكاتبه بدين وحنوه
ملال فالسيد يشهد أن هؤالء الشهود  هذا املكاتب وجاء بشهود يشهدون أن يطالبه 

عدو ( تقبل شهادة )  وال( : فسقة يعين جيرحهم فال نقبل شهادته فيهم، آخر شيء قال
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روح ع)  على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه لى اجلارح وا
هل  ) شخص أو غمه فرحه فهو عدوه ومن سره مساءة(  :من هو العدو؟ قال وحنوه

والعداوة يف الدين غري مانعة فتقبل شهادة  :نقبل الشاهد إذا كان عدو يف الدين؟ قال
وليس على عدوه، تقلب  مسلم على كافر وسين على مبتدع وتقبل شهادة العدو لعدوه

وعليه يف  :م ال؟ يقول ال إال يف عقد نكاح، قالشهادة العدو لعدوه، فهل تقبل عليه أ
وال شهادة من عرف بعصبية  :، السادس واألخري الذي ال تقبل شهادتهعقد نكاح

يعين هذا من بين  وإفراط يف محية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن مل يبلغ رتبة العدواة
  .فالن ال ميكن يشهد على واحد من مجاعته يعين يتعصب هلم هذا هو

  يف عدد الشهود فصل
رجال يشهدون به أو أنه )  واإلقرار به إال أربعة( واللواط  "١") وال يقبل يف الز( 

عدد الشهود عند حاالت كثرية أحيا أربعة، أحيا رجالن، أحيا رجل  أقر به أربعا
ن، وأحيا رجل وميني، وأحيا رجل واحد وأحيا امرأة واحدة، ما هي األحوا ل؟ وامرأ

لز يعين إذاً يف  لز أو يشهدون أنه أقر  أول شيء الز البد من أربعة رجال يشهدون 
ربعة شهداء { لقوله تعاىل الز ويف اإلقرار به حنتاج إىل أربعة،   اآلية} لوال جاؤوا عليه 

يمة رجالن ( يف الشهادة )  ويكفي(  :اآلن إىل صورة أخرى، قال انتقل على من أتى 
ومن عرف  :والتعزير ال يقبل فيه شهادة النساء، احلالة الثالثة ألن موجبه التعزير "٢")

البد من ثالثة رجال  بغىن وادعى أنه فقري ليأخذ من الزكاة مل يقبل إال بثالثة رجال
لغىن  يشهدون أنه أصابته فاقة وصار فقري هذا ألن أصله الغىن أما لو كان ال يعرف 

والشرب والسرقة وقطع  فكالقذ  "أ") يقبل يف بقية احلدودو ( " ٤"فرجالن يكفي،
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رجالن وال تقبل فيه شهادة النساء ألنه يسقط  "ب") القصاص( يف )  و( الطريق 
لشبهة فال تقبل فيها شهادة النساء هذا  لشبهة يعين يقصد القصاص واحلدود تسقط 

ة مل يرد قبوهلا إال يف األموال شهادة املرأ "ج"وما ليس بعقوبة وال مال( : املعىن، مث قال
لشبهة ما عند شهادة قوية ثبتت بشهادة امرأة يعين ليست  أما الدماء اليت تسقط 

لشبهة فكيف نقيم عليه حد بشهادة ضعيفة ألن الشهادة  شهادة قوية وهذا احلد يسقط 
كنكاح  "ه"ويطلع عليه الرجال غالبا "د"وال يقصد به املال ضعيفة ليست قوية،

يعين نشهد أن فالن أوصى إىل فالن، )  وخلع ونسب ووالء وإيصاء إليه وطالق ورجع
الكالم فيه لبس، خالصة املوضوع  دون النساء)  فيه رجالن يقبل( يف غري مال  :قال

احلدود، والقصاص، وما ليس بعقوبة وال : هذا الرابع الذي ال يقبل فيه إال رجالن هو
ما مجع هذا ويطلع عليه الرجال يف الغالب هذا البد من  مال، وال يقصد به املال، يعين

ويقبل (  :قال: شهادة رجلني، قال ال يقبل فيه إال رجالن دون النساء، ننتقل إىل اخلامس
)  وحنوه( أي يف البيع )  كالبيع واألجل واخليار فيه( املال )  يف املال وما يقصد به

شفعة وضمان املال وإتالفه والعتق كالقرض والرهن والغضب واإلجارة والشركة وال
ملال واجلناية إذا مل توجب قودا اجلناية اليت مل توجب القود  والكتابة والتدبري والوصية 

 ودعوى أسري تقدم إسالمه ملنع رقهتوجب مال إذاً دخلت يف املال وما يقصد به املال، 
مال إذاً يقصد به لو ادعى األسري أن إسالمه متقدم حىت ال يصري رقيق أي ال يصري 

ن(  :املال، قال ن تقبل يف املال وما يقصد به  ) رجالن أو رجل وامرأ إذاً الرجل واملرأ
ن  { لقوله تعاىل :املال وهذه أمثلة مثل هلا، قال } فإن مل يكو رجلني فرجل وامرأ

ألموال اآليةوسياق  سياقها يدل على األموال وخروجنا من  يدل على اختصاص ذلك 
حيز املال إىل حيز الدماء قطعي أم ظين؟ ظين فكيف نقيم حد بشبهة، ما هي الشبهة؟ 

أن الشهادة مشكوك فيها هي مقبولة أم غري مقبولة فال نقيم احلد إال بشهادة يقينية وهي 
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مازلنا يف اخلامس الذي يقبل فيه رجالن أو  ) أو رجل وميني املدعي( شهادة الرجل، 
ن أو رجل و  ميني املدعي، ما هي األشياء اليت نقبل فيها هؤالء الثالثة؟ املال رجل وامرأ

ليمني مع الشاهد رواه  وما يقصد به املال لقول ابن عباس إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قضى 
أي على  وجيب تقدمي الشهادة عليه :هذه مسألة تفريعيه فرع عليها قال أمحد وغريه

مرأتني وميني اليمني ا كان شاهد وميني من يبدأ؟ الشاهد وبعده اليمني، هل تقبل إذ ال 
ن أو رجالن، انتقل إىل السادس ن وميني؟ ال، بل رجل وميني أو رجل وامرأ  :قال: امرأ

إذاً  ه فإن مل يتعذر فإثنانويقبل يف داء دابة وموضحة طبيب وبيطار واحد مع عدم غري 
الدابة واملوضحة إذاً ملا نقول واحد معناه هذا السادس الذي يقبل فيه رجل واحد يف داء 

 وما ال( : شهادة االثنني غلط ال شهادة الواحد عند التعذر وإال فاألصل اثنان، السابع
يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء حتت الثياب والبكارة والثيوبة واحليض 

كالرتق )  وهوحن( أي صراخ املولود عند الوالدة ) والوالدة والرضاع واالستهالل 
(  حيضره الرجال ل وكذا جراحة وغريها يف محام وعرس وحنومها مما الفعوالقرن وال

حلديث حذيفة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أجاز شهادة القابلة )  ويقبل فيه شهادة امرأة عدل
وحدها ذكره الفقهاء يف كتبهم وروى أبو اخلطاب عن ابن عمر أن النيب صلى هللا 

هل يقبل الرجل يف هذه احلالة أم  واحدة امرأةم قال جيزئ يف الرضاع شهادة عليه وسل
اآلن سيتفرع يف مسائل مبنية على ما  وأوىل لكماله)  والرجل فيه كاملرأة(  :ال؟ قال

( أي حلفه )  شاهد وميني(  ـأتى ب)  ومن أتى برجل وامرأتني أو(  :سبق، املسألة األوىل
ألن القتل العمد يوجب )  قود وال مال( أي مبا ذكر )  هفيما يوجب القود مل يثبت ب

القصاص واملال بدل منه فإن مل يثبت األصل مل جيب بدله وإن قلنا إن الواجب 
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ختياره فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره يعين ال  أحدمها مل يتعني إال 
يف سرقة ( وامرأتني أو رجل وميني أي برجل )  وإن أتى بذلك( : يقبل، املسألة الثانية

ذه الشهادة؟ ال، هل يثبت املال؟ نعم إذاً يف السرقة ثبت  ) ثبت املال هل نقطع اليد 
لرجل واليمني لكمال بينته املال ن و لرجل واملرأ لعدم  )  دون القطع(  ألن املال يثبت 

)  يف( أتني أو رجل وميني أي برجل وامر )  وإن أتى بذلك(  :، املسألة الثالثةكمال بينته
انتبهوا الرجل هو الذي  ) ثبت له العوض( امرأته على عوض مساه )  خلع( دعوى 

مة فيه  سيأخذ العوض يف اخللع هو الذي سيأخذ املال فيقول ثبت له العوض ألن بينته 
لشهادة ألنه ملا ) وتثبت البينونة مبجرد دعواه(  ن وليس  يف قضية  شهد رجل وامرأ
لع أن الزوجة تعطي الزوج مبلغ من املال ويفسخ العقد سيحصل شيئان استحقاق املال خ

للرجل وفسخ العقد الذي يبنهما فالشهادة القائمة تثبت املال لكن ال تثبت الفسخ، 
 هإلقرار  وثبتت البينونة مبجرد دعواه: الفسخ ثبت بكالم الرجل ألن هو الذي يفسخ، قال

هي قالت أ خالعت هذا الرجل  أي اخللع، وإن ادعته :املسألة الرابعة على نفسه
ودفعت له مال، إذاً هي تريد أن تثبت الفسخ، والفسخ ال هو مال وال يراد له املال فال 

  . مل يقبل فيه إال رجالن :يثبت برجل وامرأتني وال برجل وميني، قال
  فصل يف الشهادة على الشهادة

األصلي الذي حضر القضية وشهد أن يكون  الشهادة على الشهادة أن يكون الشاهد
مريضا أو بعيدا أو له عذر مينعه من الذهاب إىل القاضي فعند ذلك ميكن أن حيمل 

الشهادة لشخص آخر يؤديها عند القاضي فنسميها شهادة على الشهادة فهذا الشاهد 
يقول  الفرع عندما يذهب للقاضي فماذا يقول أ أشهد أن فالن اقرتض من فالن؟ ال بل

أ أشهد أن فالن شهد على فالن أنه اقرتض مال هذه تسمى شهادة على الشهادة، وما 
فائدة الشهادة على الشهادة؟ أحيا الشاهد األصلي قد ميوت قد يكرب قد يصيبه مرض 
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ا، هذه الشهادة  فيحمل غريه الشهادة حىت لو حصل له شيء فالغري هو الذي يقوم 
تقبل الشهادة على  وال(  :آلن نقرأها إن شاء هللا، قالعلى الشهادة هلا أحكام ا

هل تذكرون كتاب القاضي إىل  )الشهادة إال يف حق فيه كتاب القاضي إىل القاضي 
 وهو حقوق اآلدميني: القاضي يقبل يف حقوق ماذا؟ اآلدميني إذاً الشرط األول قوله

وق آدميني ال حقوق  هذا الشرط األول يف الشهادة على الشهادة أن تكون يف حق"١"
لشبهات :تعاىل قال وال (  دون حقوق هللا تعاىل ألن احلدود مبنية على السرت والدرء 

لشهادة على الشهادة)  ا( احلاكم )  حيكم إال أن ( هذا الشرط الثاين سيلج إليه  أي 
أو خوف من سلطان )  مبوت أو مرض أو غيبة مسافة قصر "٢"تتعذر شهادة األصل

غريه ألنه إذا أمكن احلاكم أن يسمع شهادة شاهدي األصل استغىن عن البحث أو 
وال بد  :انتقل اآلن إىل الشرط الثالث عن عدالة شاهدي الفرع وكان أحوط للشهادة

حنن قلنا العذر أنه مريض البد أن يستمر املرض  كممن دوام عذر شهود األصل إىل احل
وهم شهود " ٤"بد أيضا من ثبوت عدالة اجلميعوال  :إىل أن يؤدي الفرع الشهادة، قال

يعين البد أن يشهد " ٦" وتعني فرع األصل "٥"ودوام عدالتهماألصل وشهود الفرع، 
س  ويقول أ أشهد أن فالن ابن فالن شهد أن فالن قال كذا وال يقول أ أشهد أن أ

قي شرط واحد ساب وال جيوز (  :عشهدوا عليه بدون أن يعني فالبد أن يتعني األصل، 
أذاً االسرتعاء هذا السابع يعين  لشاهد الفرع أن يشهد إال أن يسرتعيه شاهد األصل

يقول له أ أشهد بكذا وكذا فاشهد أنت على شهاديت لكن ال يكون جالس يف جملس 
يستمع ويتكلم فيذهب ويشهد يقول أ أشهد أن فالن يشهد على فالن فالبد أن حيمله 

 أن يسرتعيه شاهد األصل:ل وعند أحوال تقوم مقام التحمل، قالالشهادة هذا األص
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أين أشهد أن  شهدا)  على شهاديت بكذا أو اشهد(  شاهد األصل للفرع) فيقول 
فال أقر عندي بكذا أو حنوه وإن مل يسرتعه مل يشهد ألن الشهادة على الشهادة 

ذنه ( إال أن  :لصورة املستثناة، قالاآلن سيذكر ا فيها معىن النيابة وال ينوب عنه إال 
ا )  يعزوها( مسعه )  أو(  أي يسمع الفرع األصل يشهد عند احلاكم)  يسمعه يقر 

فيجوز للفرع أن يشهد ألن  ) إىل سبب من قرض أو بيع أو حنوه( أي يعزو شهادته 
وم مقام إذاً الشرط السابع االسرتعاء أو ما يقوم مقام االسرتعاء، الذي يق هذا كاالسرتعاء

االسرتعاء أن يسمعه يؤدي الشهادة عند احلاكم أو يسمعه يذكر السبب سبب الشهادة 
لشهادة على الشهادة ألن هذا يقوم مقام االسرتعاء، قال ويؤديها  :فيمكن أن يقوم 

وتثبت شهادة شاهدي األصل بفرعني ولو  يعين كما حتمل يؤديها، الفرع بصفه حتمله
شهادة على الشهادة شهود األصل اثنان وشهود الفرع يكونوا إذاً ال على كل أصل فرع

 ويثبت احلق بفرع مع أصل آخر أيضا اثنان، لكل أصل فرع واحد يكفي هذا املعىن،
يعين ممكن شاهد أصل حيضر وشاهد األصل الثاين يكون مريض فينيبه شاهد على 

األصل ممكن هذا  يعين شاهد الفرع يعدل شاهد ويقبل تعديل فرع ألصله :شهادته، قال
يعين كذلك تقبل شهادته مبوت األصل يعين لو  ومبوته وحنوه :القاضي يقبل هذا، قال

جاء شاهد فرع وقال القاضي أين األصل قال له مات وأ أشهد أنه مات يقبل القاضي 
الشاهد إذا احتاج إىل تزكية   ال تعديل شاهد لرفيقه :ذلك وال مشكلة قال لكن ال تقبل

يه من اخلارج لكن ال يزكي أحد الشاهدين اآلخر هذا معناه ملاذا؟ ألنه إذا زكى البد نزك
األول الثاين إذاً احنصرت الشهادة يف واحد كأنه واحد وطبعا مقصودهم هنا ال يقبل 

تعديل شاهد لرفيقه يعين بعد الشهادة أما لو زكاه قبل الشهادة ممكن، زكاه يف قضية مث 
(  :وكان شاهد معه يعين يف نفس الشهادة ال ميكن، قال جاء بعد ذلك يف قضية أخرى

احلكم ألنه قد مت ووجب املشهود به )  وإذا رجع شهود املال بعد احلكم مل ينقض
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اآلن تصوروا أن الشهود شهدوا على شخص مبال   للمشهود له ولو كان قبل االستيفاء
قالوا حنن كذبنا فهل فصدر احلكم بناء على الشهادة وبعدما صدر احلكم رجع الشهود و 

القاضي ميضي احلكم ويغرمهم هم الضمان؟ نعم، أو ينقض احلكم؟ ال ينقض احلكم يقول 
يستمر احلكم وميضي واحتمال يكون صدقوا يف األوىل وكذبوا يف الثانية لكن يلزمهم 

الضمان أما إذا كان احلكم ليس ماال وإمنا هو قود قصاص أو قطع وحكم القاضي وقبل 
رجع الشهود وقالوا حنن كذبنا هنا القاضي ينقض احلكم فال يقتله ويقتلهم ال أن ينفذ 

يف املال ال ينقض : يصلح هذا أو يقتله وبعدها يقول هلم هاتوا الدية، الفرق بني املسألتني
ويلزمهم ( احلكم ويلزمهم الضمان، ويف القصاص وقطع األطراف وكذا ينقض احلكم، 

لفا   بدل املال الذي شهدوا به قائمااجعنيأي يلزم الشهود الر )  الضمان كان أو 
م أخرجوه من يد مالكه بغري حق وحالوا بينه وبينه افرض أن احلاكم مل حيكم عليهم  أل

م إال بعد أن زكاهم مزكون فهل املزكني أيضا هلم أو يلحقهم شيء؟ املزكون ال  بشهاد
يعين  ى مزك إذا رجع املزكىفال غرم عل)  دون من زكاهم (: عالقة هلم وهلذا قال

م أخربوا بظاهر  الشاهد ملزكني أل ألن احلكم تعلق بشهادة الشهود وال تعلق له 
م عدول، حال الشهود طنه فعلمه إىل هللا تعاىل قالوا نعرف عنهم أ  وإن حكم(  وأما 

 ألن الشاهد)  املال كله( الشاهد )  بشاهد وميني مث رجع الشاهد غرم( القاضي ) 
أي ال يتنصف، احلجة هي للشاهد، واليمني هو قول اخلصم وقول اخلصم  حجة الدعوى

ألن اليمني قول اخلصم وقول : ليس مقبوال على خصمه إمنا هو شرط احلكم، قال
انتهينا من  اخلصم ليس مقبوال على خصمه وإمنا هو شرط احلكم فهو كطلب احلكم

د وميني، ميني املدعي مث رجع الشاهد، فكم يغرم الصورة الثانية وهي أننا أثبتنا املال بشاه
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الشاهد؟ يغرم املال كله وال يقول أ شاهد جزء البينة وفيه جزء آخر نقول اجلزء اآلخر ال 
وال  قبل احلكم لغتأي الشهود  وإن رجعوا :يتحمل وهو ميني اخلصم، الصورة الثالثة

يصدر وال ضمان جيب،  يعين ال يصدر حكم ولغت الشهادة وال حكم حكم وال ضمان
بعد  يعين قصاص يف النفس أو دون النفس وإن رجع شهود قود أو حد : الصورة الرابعة

يعين للمشهود له، فنلغي احلكم وال يعد  حكم وقبل استيفاء مل يستوف ووجبت دية قود
  .عند قصاص يف هذه احلالة لكن عند الدية

  ب اليمن يف الدعاوي
ه وما ال يستحلف فيه وهي تقطع اخلصومة حاال وال تسقط أي بيان ما يستحلف في

وال ( كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر   "١") يف العبادات( منكر )  يستحلف ال( حقا 
ا لريجع عن إقراره "٢"تعاىل)  يف حدود هللا ا يستحب سرتها والتعريض للمقر  (  أل

ملا تقدم )  آلدمي يف كل حق( على صفة جوابه بطلب خصمه )  ويستحلف املنكر
اآلن هو يتكلم عن مسألة اليمني يف  من قوله ملسو هيلع هللا ىلص ولكن اليمني على املدعى عليه

الدعوى وال تدخل اليمني يف العبادات وال يف حدود هللا يعين لو قيل له احلف أنك مل 
فة تشرب اخلمر فال يستحلف، املنكر يستحلف يف حقوق اآلدميني ويكون ميينه على ص

جوابه ويكون ميينه بطلب خصمه يعين هنا أمران البد أن يطلب اخلصم أريد ميني خصمي 
واألمر الثاين عندما حيلف حيلف على اجلواب أ مل أفعل كذا فيقول له احلف على هذا 
الشيء نفاه، املصنف يقول أن اليمني تدخل على حقوق اآلدميني لكن ال تدخل على 

 عشرة حقوق لآلدميني ال يدخلها اليمني، ما هي هذه مجيع حقوق اآلدميني، عند
كدعوى رق لقيط ) إال النكاح والطالق والرجعة واإليالء وأصل الرق ( : العشرة؟ قال

لنكاح؟ )والنسب والقود والقذف ( لألمة )  والوالء واالستيالد(  كيف ال يستحلف 
ا زوجتك قال ال ليست ز  وجيت فال يقال له احلف، يعين لو قيل له هذه زوجتك تدعي أ
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لنكول يف هذه الصورة فيقال هي زوجة يقول ليست  تعرفون ملاذا؟ ألننا ال نقضي عليه 
زوجيت، احلف، لن أحلف، فهل نقول ال هي زوجتك ونعطيه امرأة أجنبية عنه ونسلمه 

ها؟ ال، الطالق أنت طلقت؟ ال مل أطلق، احلف، ألنه لو قال لن أحلف فلن نقول : إ
هل راجعت الزوجة؟ مثال ال : ذاً هي مطلقة ونفصلها عنه وهي زوجة، كذلك الرجعةله إ

مل أراجعها ولن أحلف فلن يقال له إذاً أنت راجعت وهي زوجتك إذاً هذه األشياء ال 
لنكول، قال واإليالء أنت موىل لفالن؟ ال : نستحلف فيها ألنه ال نبين عليها قضاء 

أن نقول له احلف فيقول ال فنقول له أنت موىل له لست موىل لفالن ألنه ال ميكن 
ملرياث بينهما فال ميكن، قال وأصل الرق مثل لتايل حنكم  كدعوى رق لقيط أي : و

لرق هذا املقصود لذلك ال يوجه إليه  فأنكره أنكر أصل الرق فلو رفض اليمني ال يلزم 
قلنا له أنت موىل لفالن عفوا حنن  اكتبوا إذا أنكره املعتق، إذا: اليمني أصال، قال والوالء

هناك قلنا يف اإليالء أنت أيلت من الزوجة حلفت على الزوجة أال تطأها قال ال مل أحلف 
الوالء إذا أنكره املعتق يعين إذا قيل له : فهل نقول بل أيلت ال هذا اإليالء، الوالء اآلن

اإليالء معذرة، اإليالء هو  يفأنت موىل لبين فالن ألنه فيه إرث بينهم، لقد أدخلت الوالء 
احللف على أال يطأ الزوجة مدة تزيد على أربعة أشهر فال حيلف أنه مل يويل، الوالء إذا 

لألمة إذا : قيل له أنت موىل لبين فالن قال ال أ لست موىل فال حيلف، االستيالد
ه فال حتلف، أنكرت الوالدة يعين قيل هلا أنت أم ولد لفالن قالت ال أ لست أم ولد ل

قيل له أنت مثال قريشي قال ال لست قريشي فال حيلف ألنه لو نكل ال ننسب : النسب
القصاص، أنت قاتل؟ ال لست بقاتل احلف : إليه هذا النسب غصب عنه، قال والقود

لن أحلف فهل يقال له نقتلك لذلك ال يوجه إليه اليمني، والقود اكتبوا يف غري القسامة 
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لق يف القسامة نوجه أميان فإن نكل حكمنا عليه، .. سامة سينبين عليهاألنه لو نكل 
القذف كلك لو قيل أنت قذفت قال ال مل أقذف فال يوجه إليه اليمني ألننا لن حنكم 

لنكول قال ا  يستحلف منكر شيء من ذلك فال :عليه  ا ليست ماال وال يقصد  أل
لنكول وال يستحلف شاهد  شاهد قال أ  أنكر حتمل الشهادةاملال وال يقضى فيها 

هذا قال أ مل أقضي على فالن فال  وال حاكم أنكر احلكم مل أشهد فال يستحلف،
وال وصي على نفي دين  :نستحلفه ألنه ال ينبين على احللف أو عدم احللف شيء، قال

على نفي العلم فإن  على موص وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا
ا قضي عليهم انكلو  الوصي امليت أوصى لفالن قال  فالن أ أوصيت وصية : صور

أنت نفذها والوصي هو املسئول عن تنفيذ الوصية من قبل امليت فالوصي ادعى أن هناك 
وصية يف مال امليت للفقراء، الورثة قالوا ال وصية وال شيء فالورثة يف هذه احلالة حيلفون 

ال نعلم ال يقولون وهللا ما فيه وصية بل يقولون وهللا ال نعلم  على نفي العلم يقولون وهللا
ومن توجب عليه حق  :أنه هناك وصية فإن نكلوا يعين رفضوا اليمني قضي عليهم، قال

يعين هو حيتاج عنده مخسة  جلماعة حلف لكل واحد ميينا إال أن يرضوا بواحدة
مني فهل حيلف ميني أشخاص وكل واحد يدعي عليه يف قضية وكل واحد يطلب الي

واحدة للخمسة أم لكل واحد ميني؟ لكل واحد ميني هذا املقصود، ما هي اليمني 
واليمني ( : املشروعة؟ كيف حيلف وماذا يقول؟ اآلن سيبني اليمني املشروعة، قال

تعاىل فلو قال احلاكم ملنكر قل وهللا ال حق له عندي  )  اليمني ( هي )  املشروعة
  استحلف ركانة بن عبد يزيد يف الطالق قال وهللا ما أردت إال واحدةكفى ألنه ملسو هيلع هللا ىلص

لقول  هل اليمني تغلظ أم ال تغلظ؟ اليمني وهللا هذه غري مغلظة لكن املغلظة تكون 
للفظ أن  هليئة أن يكون قائما و لزمان من بعد العصر بني األذان واإلقامة، و هليئة و و

)  وال تغلظ(  :ذي ال إله غريه أو وهللا العظيم يعين يكثر يف العبارات، قاليقول وهللا ال
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يعين السؤال هل جيوز تغليظ اليمني؟ اجلواب نعم جيوز )  إال فيما له اخلطر( اليمني 
تغليظ اليمني إذا كان األمر فيه خطر يعين أمر عظيم وإذا كان األمر يسري فال داعي 

 كجناية ال :مثل للخطر قال) إال فيما له اخلطر  (اليمني )  وال تغلظ(  :للتغليظ، قال
أما اجلناية اليت توجب القود ال حيلف أصال اكتبوا عندها لعدم االستحالف  توجب قودا

فيها فال توجب قودا لعدم االستحالف يف اجلناية اليت توجب القود وليس ألن اليت فيها 
ا اليمني وقبل قليل قلنا ذلك إذاً اجلناية قود أهون فاليت فيها قود أعظم لكنها ال يدخله

أي يف مال قدره  وعتق ونصاب زكاة :اليت ال توجب القود عظيمة فيدخلها التغليظ، قال
 فللحاكم تغليظها :نصاب الزكاة، لو كانت القضية يف مال قليل فال داعي للتغليظ، قال

ك إذا كانت القضية يعين القاضي له أن يقول للمدعى عليه أحلف ميينا مغلظا وله ذل
خطرية لكن انتبهوا افرض انه قال له احلف ميني مغلظة قال ال أ سأحلف ميني عادية 

كل؟ ال ليس هذا بنكول، قال كل أم غري  التغليظ مل  وإن أىب احلالف :فهل نعتربه 
كال لكلية أما إذا رفض التغليظ دون اليمني فليس  يكن  يعين النكول أن يرفض اليمني 

  .ناكلب
  كتاب اإلقرار

حلق وميكن أن نعرفه بتعريف آخر نقول إظهار مكلف خمتار ما وجب  وهو االعرتاف 
نون فال يعترب إقرار منهم واملختار املكره لو أن اإلنسان أقر مكرها  عليه، أما الصغري وا

قرار ما وجب عليه أما إذا وجب على غريه فهذه شهادة أو دعوى، مأخوذ من  فليس 
قر وهو املكان كأن املقر جيعل احلق يف موضعه وهو إخبار عما يف نفس األمر ال امل

يعين اإلقرار إخبار ال إنشاء لكنه ال ينشئ حكما جديدا، من هو الذي يصح منه  إنشاء



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                                     كتاب اجلنايات
     

 
  ٢١٠  

 

وهو البالغ العاقل فغري البالغ والعاقل ال  ) من مكلف( اإلقرار )  يصح( و : اإلقرار، قال
إذاً  أذن له فيها من صغري غري مأذون يف جتارة فيصح يف قدر م ال :يصح إقراره، قال

هذا الشرط الثاين لصحة  خمتار(  املأذون له يف التجارة يصح له أن يقر فيما أذن له فيه
هذا الثالث، املختار يعين ليس مبكره فاملكره ال يصح إقراره،  ) غري حمجور عليه اإلقرار

وال (  فال يصح من سفيه إقرار مبالره يف هذا املال احملجور عليه يف ماله ال يصح إقرا
لو  ما أكره عليه هذا حمرتز قوله خمتار إال أن يقر بغري) من مكره  (اإلقرار )  يصح

 كأن يكره على اإلقرار بدرهم فيقر بدينار أكره على شيء فأقر بشيء آخر قبل اإلقرار
ندها مبعصية املقصود من فقد اكتبوا ع ويصح من سكران :الدرهم أقل من الدينار، قال

قواله فلو طلق وقع طالقه ولو أقر ألزم  عقله عاصيا كالذي يتعمد شرب اخلمر يؤاخذ 
قراره خبالف املعذور وهو لو أن رجال شرب شيئا فإذا به مسكر فسكر بغري إرادته هذا 

لم أقر لو أن األخرس الذي ال يتك رة معلومةاشومن أخرس  :ال يؤاخذ بتصرفاته، قال
 وال يصح بشيء يف يد غريه :إلشارة لكن تكون معلومة مفهومة فيصح ذلك، قال

اإلقرار يكون عما يف يد اإلنسان أما يف يد الغري ال، يعين السيارة اليت عند فالن أ أقر 
ا لفالن لرجل آخر، إذاً البد يف اإلقرار أن تكون العني حتت يد  أو حتت والية غريه أ

ن السيارة املقر وحتت  واليته أو اختصاصه، سنشرح هذا، إذاً ال يصح أن أقول أ أقر 
اليت عند زيد هي لعمرو ال قل السيارة اليت حتت يدي لعمرو أما اليت عند فالن لفالن هذا 

 كما لو أقر أجنيب على صغري  :ال يقبل كذلك ما ليس حتت واليتك، مثل لذلك قال
يتصرف يف ماله؟ وليه من له والية عليه أما األجنيب هذا الصغري من يتكلم عنه و : سؤال

الذي ال والية له على الصغري فليس له أن يقر يف ماله وال يتصرف مباله، يعين املقصود 
من الذي يقر على الوقف؟ الناظر لكن  أو وقف يف والية غريه ألجنيب هنا غري الويل،

لوقف فيقر ويقول أ أقر أن هذ ا الوقف أخذ مبلغ من فالن فال شخص ال عالقة له 
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ملال  أو اختصاصه :يصح، قال لتجارة فإذا أقر العبد  ما يف يد العبد مثال املأذون له 
لتجارة فيه يقبل، ملاذا هل هو ميلك هذا املال؟ ال ميلك لكن  الذي حتت يده واملأذون له 

خ لتصرف يف املال إذاً  تصار ال يقر بشيء إال له اختصاص يف هذا املال يعين أذن له 
حتت يده أو حتت واليته أو حتت اختصاصه أما يقر بشيء ال ميلكه أو شيء يف يد الغري 

هنا  نةوتقبل من مقر دعوى إكراه بقري :أو شيء ليس هو ويل عليه فال يصح، قال
مسألة أقر وبعد أن أقر قال أ كنت مكره فهل نقبل هذا أم ال؟ قال بقرينة يعين إن 

يعين  كرتسيم عليه  :مثل لذلك قال: ينة تؤكد أنه مكره فنعم وإال فال، مث قالوجدت قر 
فيه  على طواعية وتقدم بينة إكراه :جعل حافظ عليه أو سجنه أو أخذ ماله وكذا، قال

عند شهود شهدوا أنه اقر وظاهره أنه طواعي لكنه أتى بشهود يشهدون أنه سجن يف 
قرار يعين أتى بشهود يشهدون أنه أكره على اإلقرار هذا األمر أو أخذ ماله من أجل اإل

على  وتقدم بينة إكراه :فأي الشهود نقدم شهود اإلكراه أم شهود الطواعية؟ قال املصنف
أي )  وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك(  :انتقل إىل مسألة أخرى طواعية

يل له إما أن تدفع مائة ق  البيع ألنه مل يكره على البيع)  صح( لوزن ما أكره عليه 
ع أرضا له لكي يدفع هذا املال، سؤال هل أكره على دفع  ألف وإال سجناك فذهب و
املائة ألف أم أكره على بيع األرض؟ على الدفع فالبيع صحيح، هل يقبل إقرار الصيب أم 

حتالم إذا بلغ عشراال؟  إذا بلغ عشرة وقال احتلمت نقبل  ويصح إقرار صيب أنه بلغ 
قراره، ما رأيكم لو ما قال احتلمت بل قال أ بلغت بسن يعين وصلت مخسة عشرة سنة إ

لبينة وهلذا قال وال يقبل بسن  :فال نقبل إقراره ألن السن ال حيتاج إىل إقرار بل يعرف 
لو ادعى أنه كان جمنو يعين شخص ادعى أنه جمنون وملا أقريت   إال ببينة كدعوى جنون
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لبينة فيأيت بشهود هذا كنت يف حالة اجلن ون فهل نقبل أم ال؟ ال نقبل ألن اجلنون يثبت 
يت ببينة،  ولو )  ومن أقر يف مرضه( ليس بشيء خفي أما االحتالم خفي فال ميكن أن 

مته فيه)  بشيء فكإقراره يف صحته( خموفا ومات فيه  يعين املقر الذي يقر يف  لعدم 
راره مبال لوارث خذا ال يقبل ألنه فيه إشكال وهلذا مرض املوت نقبل إقراره، لو كان إق

ن يقول ) ملال لوارثه ( أي إقرار املريض )  إال يف إقراره(  :استثناه قال حال إقراره 
يقول أ استلمت الدين  له علي كذا أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه

قول أ أقر أين اقرتضت من ابين الذي عند فالن وهذا فالن وارث أو يف احلالة األوىل ي
ل فهو يقر لوارث نقبل هذا أم ال؟ هذا ال يقبل ألنه متهم أنه يريد أن  هذا مائة ألف ر

هذا اإلقرار من )  فال يقبل(  :يعطي الوارث أو مييز أحد الورثة على اآلخرين وهلذا قال
ألنه حق الورثة فنحن يعين إجازة من الورثة  ةز ألنه متهم فيه إال ببينة أو إجا املريض

لصداق فلها مهر املثل ( املريض )  وإن أقر(  نرفضه ألنه حق الورثة، المرأته 
قراره  لزوجية نه مل يوفه) ال   ألن الزوجية دلت على املهر ووجوبه فإقراره إخبار 

ه فماذ: صورة ذلك ا أقر هذا املريض يف مرض املوت أقر أن لزوجته مهرها فأ مل أعطه إ
لزوجية وهلذا   نوجب للمرأة؟ ملال بل قبلنا إقراره  قال مهر املثل، حنن مل نقبل إقراره 

ا زوجة وهذه الزوجة هلا مهر : قال قراره فاآلن هو أقر على أ لزوجية ال  فلها مهر املثل 
( املريض )  ولو أقر(  :فتعطى مهر املثل ال تعطى الرقم الذي أقر به، اآلن صورة أخرى

اأن ئن أو خالعها ) ه كان أ  يف صحته مل يسقط إرثها( أي زوجته  يعين طلقها طالق 
ألنه متهم أيضا هنا الصورة عكس اآلن ال يريد يعطيها بل حيرمها بذلك إن مل تصدقه ) 

ئن عين إال إذا صدقته ملاذا؟ ألن قوله  فيقول هذه الزوجة أ أقر أين طلقتها واآلن هي 
ا، انتبهوا اآلن للمسألة القادمة  ا مبجردهغري مقبول عليه وهو متهم اآلن يف قصد حرما

فيها شيء من التداخل وهي لو أقر املريض لوارث فصار عند املوت ليس بوارث فهل 
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إذا أقر املريض لوارث مبال مث قبل أن ميوت املريض أصبح هذا لذي ! منضي اإلقرار أم ال؟
م جاءه  أقر له ليس بوارث هل ميكن هذا؟ نعم ميكن يكون هذا املريض أقر ألخيه وبعد أ

هذه الصورة ! ابن فاالبن حرم األخ أصبح هذا األخ ليس بوارث فهل ميضي اإلقرار أم ال؟
إذا أعطى املريض لوارث وتغري إرثه وأصبح غري : األوىل الذي أقر فيها، الصورة الثانية

اآلن منر ! اء حكم واحد أم خمتلف؟وهل اإلقرار واإلعط! وارث فهل منضي األعطاء أم ال؟
إلقرار )  لوارث فصار عند املوت أجنبيا( املريض مبال )  وإن أقر(  :على املسألة نبدأ 

ن أقر البن ابنه وال ابن له مث حدث له ابن  اعتبارا )  مل يلزم إقراره( أي غري وارث 
ختصار أقر لوارث مث صار غري وار  حبالته ألنه كان متهما ث فنعترب حال اإلقرار كان إذاً 

متهم أنه يعطي هذا الوارث ليميز الوارث حىت لو صار غري وارث العربة حبال اإلقرار ألنه 
( أي اإلقرار )  ال أنه(  :متهم فلم يلزم إقراره يعين املسألة ستقف على إجازة الورثة، قال

نيةانتقل اآلن ل بل هو صحيح موقوف على اإلجازة كالوصية لوارث)  طل ( : صورة 
 صح( شيئا )  أو أعطاء( كابن ابنه مع وجود ابنه )  لغري وارث( املريض )  وإن أقر

 وار وإن صار عند املوت(  واملذهب صح اإلقرار ومل يصح اإلعطاء اإلقرار واإلعطاء) 
هنا دخلنا يف املنطقة الشائكة وإن أقر املريض لغري وارث فنحن  لعدم التهمة إذ ذاك) 

العربة يف اإلقرار حبال اإلقرار ويف حال اإلقرار مل يكن متهم إذاً صح إقراره ويف املسألة قلنا 
األوىل أقر للوارث مث صار غري وارث فحال اإلقرار كان متهم فال نقبل إذاً اكتبوا عند قوله 

اإلعطاء إذاً القاعدة : صح على املذهب، املصنف قال صح، الصورة الثانية: لغري وارث
يف اإلقرار العربة حبال اإلقرار أم عند املوت؟ حبال اإلقرار، أقر لوارث ال نقبل، أقر عند 

لغري وارث قبلناه، وإن اختلف احلال ال يهم، الصورة الثانية أو أعطاه شيئا صح اكتبوا مل 
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يصح على املذهب، هذه املسألة الثانية هي خالف املذهب، املذهب صح يف اإلقرار 
عند قوله صح مل يصح على املذهب يف صورة اإلعطاء أما يف اإلقرار دون اإلعطاء إذاً 

صححناه، قلت املذهب صح اإلقرار ألن العربة فيه وقت اإلقرار ومل يكن وار وأما 
، قال  ومسألة العطية :اإلعطاء فال يصح هنا ألن العربة فيه وقت املوت وقد صار وار

رتغيب والصحيح أن العربة فيها حبال املوت  ذكرها يف ال :اآلن الشارح يعلق عليها، قال
هذا هو املذهب، اآلن كل املسائل اليت ستأيت مسألة إقرار العبد  كالوصية عكس اإلقرار

 "أ"يعين عبد  وإن أقر قن :وبعدها سننتقل إىل إقرار املرأة، إقرار العبد له ثالثة صور، قال
قرا ال أو مبا يوجبه كاجلنايةمب ره أم ال منضي إقراره ألنه إذا أمضينا فما رأيكم نؤاخذه 

لسيد وميكن هذا العبد يريد يتخلص من السيد فيقول علي ديون وأ  اإلقرار أضرينا 
وكذا قود يف النفس : اكتبوا عندها خذ به إال بعد عتقهمل يؤ  :فعلت وأخذت وكذا، يقول

ملال قال أ أخذت أموال فالن وأتلفتها  أو أقر مبا يوجب املال  فبعد عتقه يعين لو أقر 
كاجلناية أو قود يف النفس يعين قال أ قتلت وأستحق القتل فاقتلوين وأرحيوين من هذا 

ذا إال بعد عتقه، مث قال ، الصورة إال مأذو له فيما يتعلق بتجارة :السيد فال يؤاخذ 
وملا  حلالأخذ به يف ا يعين قطع يد أو رجل وإن أقر حبد أو طالق أو قود طرف :الثالثة

قال قود طرف أخرج قود النفس إذاً اكتبوا عندها ال قود يف النفس، سننتقل إىل املرأة 
كذلك هلا عدة صور، ثالثة صور !إقرارها نقبله أم ال يعين إذا أقرت بزوجية بنكاح؟

( أي النكاح )  ومل يدعه على نفسها بنكاح( ولو سفيهة )  امرأة تأقر  وإن( : ستأيت
مة فيهإ)  اثنان قبل إقرار املرأة يف النكاح فيه ثالثة صور  قرارها ألنه حق عليها وال 
رب أو وليها الذي جيربها على النكاح : حىت يقبل إذا أقرت هي بنفسها، أو أقر وليها ا

رب الذي أذنت له يف النكاح، إذاً هم  وهو األب أو وصيه يف النكاح، أو أقر عنها وليها ا
العقد، حنن ال نقبل أن تتوىل عقد نفسها طبعا إن أقرت على نفسها  ثالثة الذين يتولون
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رب وهو أبوها أو وصيه يف  قبلنا ألن هي صاحبة العقد والذي يتوىل عنها اثنان إما وليها ا
م تولوا  النكاح، أو ويل آخر أذنت له فهؤالء االثنان ميكن أن يقروا فيقبل إقرارهم أل

لزواج فيقولون حنن تولينا عقدها فهم يقرون على أنفسهم  العقد فيمكن أن يقروا عليها
ألوىل إذا أقرت هي  م عقدوا هلا أو هي تقر بنفسها، هذه ثالثة صور اآلن سنقرأ نبدأ  أ
على نفسها يقول إذا أقرت على نفسها بنكاح ومل يدعه اثنان قبل، أما لو ادعاه اثنان فال 

وإن كان املدعي اثنني فمفهوم   :ان، مث قاليقبل وهذا خالف املذهب ولو ادعاه اثن
مسألة  يقبل وهو رواية واألصح يصح إقرارها جزم به يف املنتهى وغريه كالمه ال

وإن أقاما بينتني قدم أسبق النكاحني فإن جهل فقول ويل فإن جهله الويل  :جديدة
لتسلسل فسخا وال ترجيح بيد رارها، إذا إذا أقرت على نفسها بنكاح لرجل قبل إق: منر 

ادعاه اثنان الصحيح قبل إقرارها، كل واحد أتى بشهود قالوا شهد عقدها فنقدم األسبق 
طل، فإن جهل األسبق فقول ويل فإن جهل الويل نفسخ وال ترجيح بيد يعين  أما الثاين 

ا مع فالن أو مع فالن فقد تضاربت البينات فنفسخ العقد،  وإن أقر وليها(  ال نرجح أ
رب  "٢") ملاذا؟ ألن من ملك إنشاء شيء ملك اإلقرار به   صح إقراره)  لنكاح( ا

أقر )  أو(  :كالوكيل ميلك عقد البيع املوكل فيه فيصح إقراره به، ننتقل إىل الصورة الثالثة
إقراره به ألنه ميلك عقد النكاح )  صح( أن يزوجها )  الذي أذنت له( به الويل 

الوكيل ومن ادعى نكاح صغرية بيده فرق حاكم بينهما مث إن عليها فملك اإلقرار به ك
أما وهي صغرية فليس هلا إقرار وال نقبل دعواها، اآلن مسألة  صدقته إذا بلغت قبل

لنسب، وفيه مسائل بنسب صغري أو جمنون جمهول ( إنسان )  وإن أقر( : اإلقرار 
ين مثال هو عنده أخ فأقر يع ولو أسقط به وار معروفا)  النسب أنه ابنه ثبت نسبه
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بن واالبن يسقط الوارث فال مشكلة لكن إسقاط نسب معروف فال، إذا أقر بشخص 
ليس له نسب نعم يقبل هذا اإلقرار لكن إن أقر لشخص له نسب معروف به فال يصح 

حق للوارث يف  ألنه غري متهم يف إقراره ألنه ال :اإلقرار وسيأيت هذا يف الشروط، قال
لنسب إمكان صدق )  ميتا ورثه( املقر به )  فإن كان(  احلال املقر وشرط اإلقرار 
أما يغري نسبه فال،  ينفي به نسبا معروفا وأن ال :هذا الشرط األول، الشرط الثاين املقر

هذا معروف أنه فالن الفالين فجاء شخص آخر من قبيلة أخرى وادعاه فال نقبل ألن 
لنسب نقبله حلفظ النسب ملصلحة هذا الصغري، فإذا  هذا حيتاج إىل بينة، ألن اإلقرا ر 

وإن  كان ال يعرف نسبه، ليس مبعروف هو ابن من، ميكن نقبل أن يدعى ألي شخص، 
هذا الشرط الثالث إذا ادعى على شخص   تصديقه ضا منكان املقر به مكلفا فال بد أي

 على شخص( ن إنسا)  وإن ادعى( كبري مكلف البد أن يقر املكلف ويوافق ويصدق، 
ال أصل له  عذر ملن أقر تصديقه وأخذ به حلديث ال)  بشيء فصدقه صح( مكلف ) 

ذكر اآلن ألفاظ كل هذه ! مثل ماذا؟ واإلقرار يصح بكل ما أدى معناه ليس حبديث،
 مقر بدعواك أو أ مقر فقط أو كصدقت أو نعم أو أ  :األلفاظ تؤدي معناه وهي

ا أو  وحنوه ال إن قال أ أقر أو ال أنكر أو جيوز أن  حرزهاأو قبضها أاخذها أو اتز
  .كل هذا ال يعترب إقرار  تكون حمقا وحنوه

  فصل
قراره ما يسقطه(  قراره ما يسقطه هل " أ"هذه املسألة األوىل  إذا وصل  إذا وصل 

يسقط، فهل يسقط؟  ال تلزمينأي أقر  مثل أن يقول له علي ألف يسقط؟ اجلواب ال،
كله علي ألف من مثن مخر أو له علي ألف مضاربة أو وديعة )  وحنوه ،ال يسقط

اآلن سننتقل  ألنه أقر به وادعى منافيا ومل يثبت فلم يقبل منه)  لزمه األلف( تلفت 
كذا )  كان له علي( له علي ألف وقضيته أو برئت منه أو قال )  وإن قال( "ب"إىل 
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يعين ال  يكون مقرا وال ) بيمينه( املقر  أي قول)  فقوله( أو برئت منه )  وقضيته( 
يعتربونه إقرار يعين األول أ قلنا هذا إقرار والكالم الذي قاله بعد اإلقرار ال يلتفت إليه ال 

ففرقوا بني إضافة الفعل : يرفع اإلقرار، ويف ب قلنا يرفع اإلقرار، قال البهويت يف الكشاف
فهو يتكلم عن غريه فال نقبل، له علي ألف إىل نفسه وإىل غريه يعين له علي ألف قبضها 

قضيته يتكلم عن نفسه قبل لكن حىت هذا الفرق أيضا ليس مبسلم، عند البهويت غري 
مسلم والبهويت قال يشكل عليهم، علي ألف أبرئين منها هذه نسبها لغريه قال فلتحرف، 

موجود هذا  اآلن خالف املذهب، أظن الذي عنده احلاشية! فهمنا اآلن املذهب ما هو؟
، وقال أبو اخلطاب، وهذا القول الثاين، يكون مقرا مدعيا للقضاء فال يقبل ..الكالم كله

يعين أ،ب مثل بعض كلها إقرار وتلزمه، فال يقبل إال ببينة فإن مل تكن بينة حلف املدعي 
ني ة، نه مل يقضي ومل يربأ واستحق وقال أبو اخلطاب هذا رواية واحدة وما عندهم رواية 

ذكرها ابن أيب موسى واختاره أبو الوفاء وغريه وقال ابن هبرية ال ينبغي للقاضي احلنبلي أن 
ملذهب وجيب العمل بقول أيب اخلطاب ألنه األصل وعليه  حيكم يف هذه املسألة يعين 

املهم الظاهر هو هذا، الظاهر الصواب أن الصورتني مثل بعض وال فرق . مجاهري العلماء
وعلى  فإذا حلف خلي سبيله ألنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصال :بينهما، قال

ما مل ( فكان القول قوله  قول أيب اخلطاب أنه ال خيلى سبيله وهو قد أقر ويلزم مبا أقر به،
ا )  بينة( عليه ) تكن  من عقد أو غصب أو )  أو يعرتف بسبب احلق( فيعمل 
يعين  اءة إال ببينة العرتافه مبا يوجب احلق عليها فال يقبل قوله يف الدفع أو الرب غريمه

قراره هو قال علي ألف لكن  يف اإلقرار لو قال قضيته قبلنا أما لو كان ثبت احلق ليس 
لبينة أو  قضيته لكن الشهود شهدت أن عليه ألف فقال قضيتها ال تقبل فإذا ثبتت 
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لف  اعرتف قال نعم أ اقرتضت منك ألف اعرتف بسبب احلق مثال اشرتيت منك كذا 
استثناء النصف فأقل يف  حويص :آجل مث ادعى بعد ذلك أنه قضاها فال يقبل، قال

اإلقرار فله علي عشرة إال مخسة يلزمه مخسة وله هذه الدار ويل هذا البيت يصح 
ذه الصورة،  ويقبل ولو كان أكثرها وإن ( ملاذا يصح هذا االستثناء يف اإلقرار ألنه أقر 

أو ( أي معيبة )  علي مائة مث سكت سكو ميكنه الكالم فيه مث قال زيوفا قال له
ألن اإلقرار حصل منه  فالبد أن يكون اإلقرار متصل ) مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة

فت إليه ألنه يرفع تيل ملائة مطلقا فينصرف إىل اجليد احلال وما أتى به بعد سكوته ال
طبعا لو كان بكالم منفصل ال نقبل لكن لو كان  :، لو أقر بدين مؤجلبه حقا لزمه

ن قال بكالم متصل )  وإن أقر بدين مؤجل(  :بكالم متصل نقبله طبعا مع ميينه، قال
وقال )  له األجل فأنكر املقر( ال مثن مبيع وحنوه له علي مائة مؤجلة إىل كذا ولو ق

مل جيلهيف )  فقول املقر مع ميينه( هي حالة  ال بصفة التأجيل فلم يلزمه ألنه مقر 
، هذه املسألة وكذا لو قال له علي ألف مغشوشة أو سود لزمه كما أقر إال كذلك

ما عقد )  رهن وأقبض( أقر أنه )  أو( وأقبض )  ولو أقر أنه وهب( القادمة ما هي؟ 
( من صداق أو أجرة أو جعالة وحنوها )  بقبض مثن أو غريه( إنسان )  أو أقر( عليه 

وسأل إحالف ( الصادر منه )  القبض ومل جيحد اإلقرار( املقر اإلقباض أو )  نكرمث أ
أي حتليفه فإن نكل حلف هو وحكم له ألن العادة )  فله ذلك( على ذلك )  خصمه

لقبض قبله إلقرار  اآلن إنسان يقر على نفسه يقول نعم أ استلمت املال اآلن  جارية 
عطي األجرة للعامل وبعدها تقول له وقع أم تقول له وقع طبيعة احلال وعادة الناس أنك ت

مث بعدها تعطيه هكذا الناس تفعل أو يشهدون أنه أخذ فلوسه فإذا شهد الناس بعدها 
يعطيه فلو أنه أقر قال صحيح أ فيه شهود علي أين قبضت لكن أ مل أقبض ولذلك 

إلقرار قبل القبض لكن أريده حيلف فله ذلك يف هذه الصورة له ذلك ألن العادة جا رية 
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لو واحد مثال ادعي عليه أن عليك دين عليك مال لفالن وهؤالء الشهود فليس له أن 
يقول حيلف، فالشهود ألزموك لكن يف مسألة القبض ممكن ألنه يقول أ صحيح أين 
لقبض لكن أ مل أستلم وهذا حيصل يف العرف فلذلك أريد ميينه، له ذلك أن  أقريت 

ع شيئا أو وهبه أو أعتقه مث أقر( اليمني،  يطلب البائع أو الواهب أو املعتق )  وإن 
 ألنه إقرار)  كان لغريه مل يقبل قوله( الشيء املبيع أو املوهوب أو املعتق ) أن ذلك ( 

ع شيء أو وهب وكذا وبعدها أقر قال أن هذه  على غريه هذه صورة جديدة إذا 
عها، عند قوله كان لغريه مل  السيارة اليت بعتها ليست يل ا لفالن بعد أن  هي لفالن أقر 

من اهلبة )  ومل ينفسخ البيع وال غريه(  ألنه إقرار على غريه،"١"يقبل قوله ضعوا رقم 
هذه صورة  ) وإن قال مل يكن( للمقر له ألنه فوته عليه )  ولزمته غرامته( والعتق 
 ) وأقام بينة( البيع وحنوه )  ي مث ملكته بعدملك( وحنوه  "٢"ما بعته أو وهبته تشبهها
إال أن يكون (  :بشرط أال يكون لفظه يكذب نفسه وهلذا قال بينته)  قبلت( مبا قاله 

بينة )  مل يقبل منه( فإن قال ذلك ) إنه قبض مثن ملكه ( قال )  قد أقر أنه ملكه أو
ا تشهد خبالف ما أقر به ختصار  اوإن مل يقم بينة مل يقبل مطلق أل إذاً الصورة األخرية 

إذا قال هذه السيارة أ بعتها وهي ليست ملكي مث بعد ذلك اشرتيتها وعندي شهود 
فهل نقبل هذا أم ال؟ يعتمد على لفظه ماذا قال؟ قال أ عندي شهود يشهدون على 

ع السيارة مث ادعى قال هذه الس: البيع يشهدون أنه اشرتى السيارة، يقول يارة اآلن هو 
عها لشخص مث ادعى أنه ال ميلكها  ليست يل هي لفالن، ملا حصل البيع  األول أنه 

وأنه اشرتاها فصار عند بيعني فلو كان يف البيع األول قال أ أبيعك ملكي مث بعد ذلك 
يقول ليس مبلكي وعندي شهود أنه ليس مبلكي فيصري بينته تكذب كالمه وكالمه 
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إنه قبض مثن ( قال )  إال أن يكون قد أقر أنه ملكه أو( : يكذب بينته وهلذا قال
ا تشهد خبالف ما أقر به)  مل يقبل منه( فإن قال ذلك ) ملكه  وإن مل يقم  بينة أل

فيصري ملن؟  ومن قال غصبت هذا العبد من زيد ال بل من عمرو بينة مل يقبل مطلقا
من  أي زيد ن زيد وغصبه هوأو غصبته م :فهو لزيد ويغرم القيمة لعمرو، نفس الصورة

يف كل الصور  أو قال هو لزيد بل لعمرو معناه يعطيها زيد ويضمن لعمرو القيمة، عمرو
   فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو :الثالث

مل   فصل يف اإلقرار 
أي )  له( إنسان ) إذا قال ( وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد املفسر 

أو كذا و كذا أو كذا وكذا أو له )  كذا( قال له علي )  أوعلي شيء ( لزيد مثال 
أي فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامه )  فسره( أي للمقر )  قيل له(  علي شيء وشيء

إذاً هذا اإلقرار  لوجوب تفسريه عليه)  حبس حىت يفسره( تفسريه )  فإن أىب( به 
: ر، افرض أنه فسره حبق شفعةمل يلزمه أن يفسر فإذا رفض التفسري حيبس حىت يفس

تفسريه إال أن يكذبه املقر له )  قل مال قبل( فسره )  فإن فسره حبق شفعة أو( 
يعين لو قال حق شفعة فاملقر له قال أ ال احتاج منك حق شفعة  ويدعي جنسا آخر

إذا قال أ ما يل عندك حق  يدعي شيئا فيبطل إقراره أو ال وال شيء انتهى املوضوع،
صال بطل إقراره، وأما إذا ادعى قال حق شفعة قال أ أقر لك بشيء، ما هو الشيء؟ أ

حق شفعة قال أبدا ليس حبق شفعة بل هو شيء آخر عند ذلك ال نقبل هذا اإلقرار 
( أي فسر ما أقر به جممال )  وإن فسره(  ويتوجه على املقر ميني حيلف وهللا حق شفعة،

كقشر (  يعين مال قليل جدا يتمول مبا ال)  أو( ىن أو كلب ال يقت)  مبيتة أو مخر
منه ذلك )  مل يقبل( سالم أو تشميت عاطس وحنوه  دأو حبة بر أو ر )  جوزة

(  لوجوب رده)  بكلب مباح نفعه( منه تفسريه )  ويقبل(  ملخالفته ملقتضى الظاهر
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يل مبا  ال علم هذه صورة أخرى ألنه حق آدمي كما مر وإن قال املقر)  أوحد قذف
حلف إن مل يصدقه املقر له  :أ أقر أن لك مال لكن ال أعرف كم، قال أقررت به

افرض انه قال أ أقر لك بشيء وال أعرف كم هذا  ل ما يقع عليه االسموغرم له أق
الشيء ومات أو قال أقر بشيء ومل يفسره ومل يقل ال أعرف فإذا مل يعلم أقل شيء لكن 

قال أقر لك بشيء فقلنا له ما هو الشيء فمات قبل أن يفسر، إن مات قبل التفسري إن 
تفسريه مل يؤخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة الحتمال أن يكون املقر به  وإن مات قبل

وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطري أو جليل وحنوه قبل تفسريه  حد قذف
م ولد قل مال وه قل متمول حىت  و قال عظيم وخطري؟ يقول ملاذا تقبلون تفسريه 

ل عظيم  ألن العظيم واخلطري خيتلف من إنسان إلنسان فيمكن بعض الناس يعترب الر
ذا السبب،  ل له مكانة عزيزة يف نفسه وبعض الناس األلف ليس هلا قيمة عنده يعين  الر

أي إىل )  له علي ألف رجع يف تفسري جنسه إليه( إنسان عن إنسان )  وإن قال( 
ل راملق لف لكن ألف فضة أم ذهب أم ر فإن فسره (  ألنه أعلم مبا أراده اآلن آمنا 

ذلك )  جناس قبل منه( فسره )  أو( من ذهب أو فضه أو غريمها )  جبنس واحد
وإن فسره إذاً إذا فسره جبنس واحد قبلناه أو أجناس كذلك قبلناه،  ألن لفظه حيتمله

رهم أو وثوب وحنوه أو دينار وألف أو ألف بنحو كالب مل يقبل وله علي ألف ود
مل من جنس املفسر  ومخسون درمها أو مخسون وألف درهم أو ألف إال درمها فا

الت، له علي ألف ودينار معناه  معه ل معناه أن األلف ر هذه قواعد، له علي ألف ور
ا أو له فيه نينب وله يف هذا العبد شرك أو شركة أو هو يل وله أو شركة أن األلف دينار،

إذاً الذي أقر هو الذي حيدد حصة  تفسري حصة الشريك إىل املقر سهم رجع يف
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القليل هو أقل من  وله علي ألف إال قليال حيمل على ما دون النصف الشريك،
)  علي ما بني درهم وعشرة لزمه مثانية له( املقر عن إنسان )  وإذا قال( النصف، 

له )  وإن قال(  ألن ذلك هو مقتضى لفظه و مثانيةألن الذي بني الواحد وعشرة ه
)  من درهم إىل عشرة لزمه تسعة( قال له علي )  ما بني درهم إىل عشرة أو( علي 

وإن قال أردت بقويل من درهم إىل عشرة جمموع األعداد أي  الغايةلعدم دخول 
والتسعة والعشرة  والثمانيةوالثالثة واألربعة واخلمسة والستة والسبعة  واالثننيالواحد 

لزمه مخسة ومخسون وله ما بني هذا احلائط إىل هذا احلائط ال يدخل احلائطان وله 
علي درهم فوق درهم أو حتت درهم أو مع درهم أو فوقه درهم أو حتته أو معه درهم 

ألنه معه درهم أو حتته درهم أو فوقه  مهانأو بعده درهم بل درمهان لزمه در  أو قبله
علي درهم أو دينار لزمه له ( إنسان عن آخر )  وإن قال( رمهان، درهم معناه د

 أو( ألن  دائما يف التفسري يرجع إىل املقر هو الذي يفسر ويرجع يف تعينه إليه)  أحدمها
( االثنان ألنه قال درهم بل دينار،  ألحد الشيئني وإن قال له درهم بل دينار لزماه) 

الثنني؟  رابله علي متر يف ج( املقر )  وإن قال جلراب أم  لتمر أم  فهل صار مقر 
ألول فقط، )  أو لسكني فقط، ني يف قرابسك( قال له علي )  أو معناه هو مقر 

عمامة  كله ثوب يف منديل أو عبد عليه) وحنوه  لفص فقط فص يف خامت( قال له 
ألول( أو دابة عليها سرج أو زيت يف زق  كذا لو قال له و  دون الثاين)  فهو مقر 

لعمامة،  عمامة على عبد فهو مقر  أو فرس مسرجة أو سيف يف قراب وحنوهفهو مقر 
الثنني وإن قال له خامت فيه فصألول،  ما إذاً مقر   أو سيف بقراب كان إقرارا 

ألنه وإن أقر له خبامت وأطلق مث جاءه خبامت فيه فص وقال ما أردت الفص مل يقبل قوله 
خلامت رضها واخلامت يشمل اخلامت والفص، أقر  لو  وإقراره بشجر أو بشجرة ليس إقرارا 

ألرض  ا لو ذهبتقال هذه النخلة لفالن هذا ال يعين أنه أقر له   فال ميلك غرس مكا
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ذه الطريقة هل أملك أ أن أقول له اقلع النخلة؟ ال ألين أذنت له  إذاً ال ميلك األرض، 
مة ليس إقرارا حبملها وال ميلك رب األرض قلعهافتبقى، يف إقامة هذه النخلة   وإقراره 

حلمل، أقر  ألمة وعندها محل فاحلمل حيتمل أن يكون لغري املالك فليس إقرار  إذا أقر 
  .وكذا لو أقر ببستان مشل األشجار وبشجرة مشل األغصانألمة فقط، 

جيعله خالصا لوجهه الكرمي وهذا آخر ما تيسر مجعه وهللا أسأل أن يعم نفعه وأن 
وسببا للفوز لديه جبنات النعيم واحلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة 
قال . والسالم على سيد دمحم وآله وصحبه على ممر األوقات آمني إنه جواد كرمي مبنه

ذلك جامعه ومؤلفه رمحة ربه العلي الشيخ منصور بن يونس ابن صالح الدين بن 
وقال فرغت . محد بن علي بن إدريس البهويت احلنبلي عفا هللا عنا وعنهحسن بن أ

لث شهر ربيع الثاين من شهور سنة ثالث وأربعني وألف واحلمد   منه يوم اجلمعة 
  .وحده وصلى هللا على سيد دمحم وآله وصحبه وسلم

  
رك  وأن  ،ل منا ذلك كلهأسأل هللا العلي العظيم أن يقب ،دمحم على نبيناوصلى هللا وسلم و

ذا انتهى الكتاب وفرغ ،وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ،يكتب لنا القبول نسأل هللا  ،و
   .لنا غريه وأن يتقبله منا.. أن 
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